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NEpR.IKLAUSoMo AUDTToRIAUS rSvaun
Kredito unijos ,,Jonavos Leme" nariams

Nuomond

Vles atlikome Kredito unijos ,,Jonavos Leme" (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2018 rn. gruc,dZio 3 I d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita ir
aiSkinamasis rastas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, auditq.

Vtfisq ntuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reikSmingais atZvilgiais teisingai pateihia unijos
2018 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq hnansinius veiklos lezultatus
ir pinigq srautuLs pagal Lrietuvos Respublikoje galiojandius verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). MDsq atsakomybe pzrgal Siuos
standartus iSsamiai apibDdinta Sios iSvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4". Mes esrame nepriklausomi nuo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos
iSleist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansirriq atasJkaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublil,roje. Mes
taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito jistatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad musu surinkti audito irodymai vra pakrankami ir
tinkami m[sq nuomonei pagristi.

Vadov'yb€s ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadoqrbe yra atsakinga uL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
RespuLrlikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuornone, yra
biitina.ltnansinems ataskaitoms parengti be reikSmingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

RengdeLma fineLnsines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti Unijos gebejim4 tEsti veikl4 ir atskleisti
( oi bDtina) dal'ykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu,
i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti Unrjq ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiu
alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 at:;akingi asmenys privalo priZilreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo proces4.
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huditoriaus artsakomybd uZ finansiniq ataskaitq audit4

I\4[sq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera
rr;ik5mingai iSl<raipy'tos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaus i5vad4, kurioje pateikiama mlsq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
iiikraipym4, jeiigu jis yra. visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. ISkraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reikSmingais, jeigu galimapagristai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remianLtis hnansinemis ataskaitomis,

htlikdami au<lit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesi:nio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustatemr: ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo iSkraipymo del apgaules arba klaidq
rrzrik4, suplanavome ir atlikome procedrrras kaip atsak4 i toki4 fi21k4 ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq mDsq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
ne,aptikimo rrzlka yra didesne nei reik5mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes
apgaule gali buti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus
kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito proceduras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomonQ apie Unijos
vidaus kontroles veiksmingum4.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vert.inimq bei
su jais susrijusiq atskleidimq pagristum4.

. PeLdareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir rJel to, al',
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijEs reik5mingas
ne,apibreZtumas, del kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del Unijos gebejimo tgsti veikl4, Jeigu
pa.darome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje
privalome, atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. M[sq i5vados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivykiai irr s4lygos
ga.li lemti. kad Unija negales toliau tgsti savo veiklos.

. {vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktlr4 ir turini, iskaitant atskleidirnus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindLiantys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq teisingo
paLteikimo koncepci j 4.

\4es, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimt! ir atlikimo
laik4 brei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontrolds trDkumus, .jeigu juos
nustatdme audito metu.

Auditore lrena. V
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Kredito unija "Jonavos Zeme"

(jrnones pavadinimas)

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

2018 m. sruodZio mdn.Jl d. BALANSAS

2019 01 il Nr t 9_01

(ataskaitos sudarymo data)

2018 metq
(ataskaitinis laikotarpis)

(Tvininimo Zyma)

tlkst. Eur

Adrnin istraciios vadove

(1 nrones vadovo pareigq pavadinirnas)

i buhaltere

(r'l,riausiojo buhalterio (buhalterio) arba

(ataskaltos tikslumo lygis ir valiuta)

Rita LatviUniene

(vardas ir pavarde)

Dalia K

TURTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai
metai

A. IURT:rtS 4955 5271

I Pinigai rr pinigq ekvivalentai 8 861 lllS

I Investicijos i vertybinius popierius 9 2J2 500

Iil Kredito istaigoms suteiktos paskolos ir kitos i5 jq gautinos sumos
10 1n1 170

TV
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iSjq gautinos
sulnos

1l 337t 3234

Kitas tinansinis turtas t2 7 79

VI Atsargo:s. u2 skolas perimtas ir kilas tunas l3 4 22

V1 Ilgalaikis materialusis turtas t4 l3! A'

VIII Nematelialusis turtas

TURTO IS YISO: 4955 5271

NIJOSAVAS KAPITALAS IR JSIPAREIGOJIMAI Pastabos

Nr.
Fi nansiniai

metai
Finansiniai

metai

B MOKE'IINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 451 1 484:

Moketinos sumos ir isipareigo.jrmai kredito jstaigoms t5 2C 4(

I
Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir kredrto unijos
nanams

6 4321 464(

tl Kitos moketrnos sumos ir isipareigojimat 7 l9 l8

Atid0jiniai 1.1

Subordinuoti jsipareigojirnai 18 145 r45

NIlOSA,VAS KAPITALAS 444 428

Paj inis kapitalas l9 477 468

lt Privalonriejr rezervai ir kapitalas 19 0

1tl Perkainc4imo rezeryas

IV Nepaskirsqtasis pelnas lnuosroliar) zo 33 40

IVI Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 26 7 a1

M. Ankstesrriq metq pelnas rnuosroliai; 26 -40 -13

NUO!iAVO KAPIT'ALO IR ISIPAREIGOJIMU IS YISO: 4955 5271

tvarkyti apskait4 kito asnrens pareigq pa

(paraSas) (vardas ir pavarde)



Kredito uniia "Jonavos Zeme"

(imon€s kodas, adresas, kiti duomenys)

Kauno g. 6, Jonava

2018 m. gruodlio n16n.31 d. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2019 0l I I Nr. 19-02
(ataskaitos sudarymo data)

2018 metq
(ataskaitinis laikotar$is)

(jmon€s vadovo pareigq pavadinimas)

ii buhaltere

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) 4rba galindio

tvar$iti apskaitq kito asmens pareigq

(Tvirtinimo Zyma)

tukst. Eur
(ataskaitos tikslmo lygis ir valiuta)

Rita Latviiiniene

(vardas ir pavarde)

Dalia

(vardas ir pavardd)

Eit.

Nr.
S tra ipsn ia i Pastabos

Nr.
Fina nsin ia i

metai
Pradjg finansiniai

metal

Palukanq pajamos 174 t64

Pallikanq s4naudos 17

I Komisiniq ir klientq aptamavimo veiklos pajamos 2 32 J)

V Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos sqnaudos 2 4

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir parflavimo rezultatas -2r

v.l Jpecialiqi q atidej iniq sqnaudos J 1

v.2. Kitas finansinio furto vertes pasikeitimo fr pardavimo rezultatas 3 L1 -28

n. Kitas finansines ir investicines veiklos pglnas (nuostoliai) 4 -4 -J

VU Bendrosios ir administracines sanaudos 5 l8l l9(

VIT Kitos veiklos pajamos 6 )

x Kitos veiklos sanaudos 6

K. PELNAS (NUOSTOt-rAr) pRrEs ApMOKESTTNTMA l9 -2i

XI. Pelno mokestis 7 l2
ruI. GRYNASlS PELNAIJ (NTIOSTOLIAI) -21



Kredito unija ,,Jonavos L,emb,,

AISKINAMASIS nasTas
2018 M. GRUODZTO 3l D.

2019-01-11 Nr. 19-03

(visos sumos pateiktos trlkst. eurq, jei nenurodyta kitaip)

BENDROJI INFORMACIJA

Kredito unija ,,Jonavos Zeme" (toliau KU) buvo uZregistruota LR imoniq rejestre 2001 m.
geguZes 21 d.

Lietuvc,s bankas 2001 m, geguZes 10 d. iSdave licencij4vykdyti finansines operacijas.
Kredito unija ,,Jonavos Zeme", tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq uLkinius ir

socialinius poreikius ir turi licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu iS
neprofesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu, taip pat turi teisg verstis kitr+ LR krectitq unijq
istatyme nustatytq finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatl.tiems asmenims ir prisiirna su tuo
susij us.i4 rizlkq bei atsakomybg.

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

Resputrlikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymu, Lietuvos
Resputrlikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatymais, prieZilros
instituc,ijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU yraL isiktirusi adresu Kauno 6, Jonava, turi atsidariusi padalinius (nutolusias kasas)

adresu:

Eit,
Nr.

Padalinio pavadinimas Adresas

1 Jonavos savivaldybes kasa Zeimrr413, Jonava

2. Sdtos kasa Kauno l,Sdtos sen. Kedainiq rajonas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
darbuottoj ai). \ridutinis darbuotoj o menesinis
2017 rnetais- 677,31 EUR,

Informaciia apie kedito

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemrau yra i5destlti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2018 metq finansiniq ataskaitq
parengimui.

KU dirbo 9 darbuotojai (2017 m. pabaigoje 9
darbo uZmokestis buvo 2018 metais - 838.88 EUR.

kliu d tc unll()s nanus lr asocltuotus nz nus lr Kllentus
2018-12-31 2017-t2-31

Nariai Asocijuoti nariai Nariai Asocijuoti nariai

lTizini,ci asmetnys 2562 2569

Juridiniai asnxenys 79 78



Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos sl.andartus,
Lietuvos bank:o nutarimus reglamentuojandiais kredito unljq apskaitos tvarkym4 br:i unijos
apskaitos politik4.

Unijos apskaitos politika patvirtinta 2009-12-30 ir pakeista 20\8-02-14.
Kredito unijos hnansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio I dienq

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansines;e ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - tlkstaniiiais eurq

(trkst. EIJR).

Pagrindiniai principai

AtsarguLmas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais
jos tuflas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos butq ivertinti apdairiai, t.).
kad jq 'verte nebDtq nepagristai padidinta arba nepagristai sumaZinta.

Turinio, o ne f,ormos pirmenybe. Ukines operacijos ir Dkiniai ivykiai kredirro unijos
apskaitoj,: ira5omi pagal jq turini ir ekonominQ prasmg, o ne tik pagaljq juriding form4.

R,:ikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reikSming4
informnciij4. Informacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq vartotlojai gali priimti neteisingus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija
veiks ilttis savo operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruoSia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus
reik5miinl;ai apribotos.

Apskail.os pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys
yra pal'yginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba
iSleidinto momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,
parengl.os; taikant kaupimo princip4, informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius, bet ir apie
isipareigcrjimus; mokdti arba gauti pinigus ateityje.

Supranlamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vafiotojams, t'urintiems
pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateikt4 informacij4.

Srrarbutnas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams ivertinti praeities, dabarties ir
ateities ivykir.ts, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4

Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kai ji yra tiksli, iSsami ir
joje nerra reik5mingq klaidq. I5 kredito unijos hnansines ataskaitos turi b[ti matl'ti tikra ir teisinga
finansine blkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi, sie.iamos su
s4laudomis, peLtift omis uZdirbant tas paj amas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Pinigq ;ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose
kredito isrtaigor;e laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kurie pripailistami ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipare.igojimai"
nuostatas.



Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicrjos i Lietuvos banko,
Lietuv<ts Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vyriausybiq vertybinius
popierius bei llietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripa:Zlstami ir
vr:fiinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostalas.

Kredito unija turi:
- iki i5pirkimo termino laikomi Graikijos vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi amortizuota

savikairna, kuri gaunama taikant apskaidiuotq pal[kanq metod4,
- pardavimui laiko.mi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai, kurie apskaitomi tikrqjavefie.

Kredito ir;taigoms 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
avansaii. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame
straipsnyje taipr pat parodomos paskolq ir terminuotqjq indeliq sukauptos palukanos.

Kredito urnijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams sr,tteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis pal[kanomis,
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir verlinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas (amorlizuota savikaina, kuri
gaunanla taikant apskaid iuotq pahlkanq metod4).
P as' kolrl v er t € s s umaZ €j imas

Paskolos yra verlinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisds aktais, Lietuvos Banko
valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq verlinimo taisyklemis, kredito unijos finansines
skolinirrko bukles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskolq vertinimo metu
nustato, ar nebutvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos verte nesumaZejo, AtsiZvelgus i '7s6irim.
rezultal.us, paskola priskiriama atitinkamai paskolq rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizlkq, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolc's rizikos
grupg, kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyi tiketini paskolos

kaitines vertes dalies sumaZeisKaltrnes vefies dalles sumaZetrmo dvdZrar teikti lentele
Pasko,lq rizik.os grupe Apskaitin€s vertes sumaZdiimo dvdis Droc.

2018 m. 2011 m.
standaLrtine (I ri:zikos grupe) 0 0
galimos rizikos (II rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (III rizikos srupe) 25 25
abeiotina (IV rizikos srupe) 50 50
nuostolinga (\/ rrizikos grupe) 100 100

PaskolqL rrertes sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant i paskolq rizikos grupg (tiketin4
atgauti paskolos apskaitines vertes dali) ir uztikrinimo priemonE (uZtikrinimo priemont)s pinigq
sraut4). Apskaidiiuojant uZtikrinimo priemones pinigq sraut4 taikoma eurams 5,47 proc. diskonto
norma (2017 rnLel,ais taikyta eurams - 5,52 proc. diskonto norma).

PaskolqL vertes sumaZejimas 2017 t 2018 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas tais'gkles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarirnu Nr. .18 patvirlintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqjq rntidejiniq
(atidej i mq) abej otiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Kito hrnansinio turlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4
materialqii ir n,ematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turtas pripaZistamas ir



v,ertinamas pagal l8-ojo verslo apskaitos standafto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodoma kredito unijos turimr4 atsargq,
uZ skolas perimto nefinansinio turlo, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus turto
straipsnius neitraukto turto verte. UZ skolas perimtas nefinansinis tuftas, kuri artimiausiu metu
ketinarna parduoti, pripaZistamas tikrqja verte atemus pardavimo iSlaidas, o veliau kaip il atsargos
vertinamas pagSal 9-ojo verslo apskaitos standarto ,,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaik.io materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaildo materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo
,, trl gal a ikis materialusis t urtas" nuo statas, verte.

Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo nemerterialiojo
turto, prripaZinl.o ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto,,Nemerterialusis
turtas" nuostattm, vertd.

Ilgalaikis turtas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigijimo savikatna 232.,00 EUR
parodomas isigijimo vel'te, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo
suma. |{usidevejimas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesini bld4, proporcingai nura5ant
kiekvieno atskiiro turto vieneto isigijimo vertE per numatom4 jo naudojimo laikotarpi.

Turto naudoi imo laikotaroiai ki

Remontlo ir prieZilros iSlaidos pripaZfstamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos
patiriarnos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbq registravimas arpskaitoje
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

Moketinq sumr+ 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 1S-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finanr;inis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketirnq sumrl ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnyje parodoma
visa kredito urrijos isipareigojimq klientams, kurie nera kredito istaigos, ir kredito unijo:; nariams
suma. Moketinos sumos ir isipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripd:istami ir
vertina:mi pagal 1S-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kitq motrletinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodyti kituose moketinq sumq ir isipareigojimq straipsniuose. Siame
straipsrryje paroclomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinami pagal 24-ojo
verslo apskail.ol; standarto ,,Pelno mokestis", 3 1-ojo verslo apskaitos standafto ,,Atlygis
darbuotlojui" ir al.itinkamus kitus verslo apskaitos standartus.
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Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito unijos i5leisti ilgalaikiai
sl<olos vertybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos, kurios turi visus pas;itiketines
(s;ubordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos le5os i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gautq lt)Sq suma,
aLskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos amortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqjq iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
prajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaitoje per vis4 skolos padengimo laikotarpi
taikant galiojandias pahlkanq norrnas. Skolintos le5os pripaZistamos atsiskaitymo momentuL.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityi pripaZintas sumas ff yra ketinimas atsiskaityti neto suma arbarealizuoti turt4 ir
isipareJigoj imus vienu metu.

Pajamq ir s4naudq pripaZinimas

Pallkanq pajamq straipsnyje parodomos pajamos, uZdirbtos i5 kredito istaigose laikomq
pinigu, kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio turto, kuris nevertinamas tikr4ja
vefte. ,\mortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palDkanq pajamos apskaidiuojamos taikant
apskaiiliuotq prallkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tikritina, kad
bus gauta ekonomine nauda ir pajamq suma gali bflti patikimai ivertinama.

Palukanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems
klientams priskaidiuotos palDkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus isipareigojimus, kurie
nevertinami tik.rqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose paroclomos uZ
tarpininkavimqr uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodornos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq administravimo rnokesdiai
yrc nereik5mingi ir pajamomis pripaZistami i5karto juos gavus. Komisiniq s4naudos yra
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos i5 operacijq yra pripaZistamos, kai atliekama
susijusi operacija.

Baudos, delspinigiai uZ paveluotus ar neivykdytus atsiskaitymus pripaZistami pajamomis,
kai pinigai yra gauti arba kai atsiranda irodymq, kad jie bus gauti, o tikimybe, kad jq nebus gauta,
yrama:Za.

Finansinio turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito
istaigorns ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq vefies sumaZejimo ir nuostolio dlel vertes
sumaZejimo pranaikinimo rezultatas, Siame straipsnyje taip pat parodomas vertybiniq popieriq
tikrosios vertes pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito hnansinio turto vertds suma:iejimo ir
nuostoliq del 'uertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas, prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansirriu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq, kuriuos
formuoja atsiZ'velgdama i kiekvieno savo sandorio del frnansiniq paslaugq teikimo rizikingum4, i
kliento finansing ir ekonoming buklg, i prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikimo
vykdyrn4, i turimas uztikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias
itakos liredito unijos turto vertei, s4naudas,

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

Bendrqiq 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) atai;kaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio
ir atidrltojo pelno mokesdio suma, Vadovaujantis LR pelno mokesdio lstatymu,2018 metq
apmokestinamajam pelnui taikomas pagrindinis 5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2017 met4 - 5 proc.
pelno mokesdio tarifas. 
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Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto
realizavimo ar atidetq mokesdiq i siparei goj imq ivykdymo 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 rcalizavimas, vadovybes nuomone,yratiketinas.

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

Palyginamiej i skaiiiai

Apskaittos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikyas sudarant Sias finansines ataskaiias
yra 0,3 o/o visos turto vertes, bet ne daugiau kaip 43443 Eur.



FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

I PAS'TABA ]PALU

3 PASTABA IIINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATITS

Del balanso straipsnio ,,Investicijos i centrines kredito unijos kapital4".
Pagal l,ietuvos banko pateikt4 pirming kredito unijos turlo kokybes verlinimo ataskait4,

Lietuvcrs bankas 2016m. gruodZio 31 d. sille fiksuoti nuostolius del pajq vertes sumaZejimo, t.y.
proporcingai LCKU sukauptq nuostoliq suma sumaZinti Kredito unijos turimq pajq vertg., kadangi
LCKU turi tam tikr4 sukauptq nuostoliq sum4. Unija to 2016 metais neatliko.

Pagal l,ietuvos banko atlikto kredito unijos turto kokybes vertinimo (AQR) ataskaitoje
nurodyttas pastabas del LCKU pajq vertes bei2017-09-13 LB PrieZiDros tarnybos atsakym4 (raSto
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A ALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS

Straipsnis 2018 m. 20'17 m.

UZ pa.skolas r67 156

UZ leiias LCK:U 0 2

UZ leilas Kitose kredito uniiose 2 0

UZ vertybiniuLs popierius 5 6

I5 vis,o pajamq 174 164

UZ inrjelius 7 t0
UZ LCKU paskolas 8 7

I5 visro s4naudq 15 t7
Grynosios paltrkanq pajamos 159 147

2 PAS'IABA I(OMISINIV IR KLIENTV APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS I.R
SANAUDOS

Straipsnis 2018 m. 20117 m.
Komisiniq ir Jklientq aptarnavimo pajamos

t.sk. delspinig;iq pajamos
JZ

2

35

2

Komisiniq ir lklientq aptarnavimo s4naudos

t.sk. kredito ir;taigq ir korteliq aptarnavimo

finansq rnaklerio komisiniai

8

8

0

Aa

4

0

Gryn,osios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos 24 31

Straipsnis 2018 m. 20117 m.

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: I 1

Specialiej i atidej imai paskoloms I -7

Kitas finansinio turto vert€s pasikeitimo ir pardavimo
rezultatas t7 -28

LCKLI pajq n'uvertejimas T7 -28

Rezultatas 16 -21



Nr. S 20171(2!.1'18-2012)-12-4303) del LCKU pajq vertes sumaZejimo, kuriame teigiama, kad
,,siekiant teisirLgai atskleisti kredito unijq investicijq i LCKU pajus vertE, turdtq blti atsiZvelgiama i
dabartini LCK-U veiklos rezultatq bei i numatom4 veiklos rezultat4 patvirtintame strarteginiame
veiklos; plane''', bei siekdami uZbaigti kredito unijos turto kokybes vertinima (AeR), Lietuvos
bankas pasilld tinkamai ivertinti ir atvaizduoti kredito unijos balanse investicijq i LCJKU pajus
vertg. Vadovarudamiesi tuometiniu LCKU veiklos rezultatu bei numatomu veiklos rezultatu,
nurodytu \rNS patvirtintame strateginiame veiklos plane (2017-2019 m.), buvo pasirllyta
investi,cijoms iLCKU pajus taikyti 15 proc. vertes sumaZejim4.

2017 rc.r' gruodZio 31 d. Kredito unija,,Jonavos Zeme" buvo suformavusi iLCKU pajus 15
proc. vertes su.maZejim4 sumoje 27586 EUR

Pagal l\udito, apskaitos, tutlo vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (AATVNT) prie
LR Finansq ministerijos iSaiSkinim4, skaidiuojant atidejinius turimiems LCKU pajams, galima
itraukti tiketin4 3m rezultatq.2018 05 14 vykusio posedZio metu, LCKU Stebetojq taryba patvirtino
atnaujint4 LCI(U strateginio plano finansing dali. Atnaujinta LCKU strateginio plano finansine
dalimi leidLia sumaZinti jau suformuotus atidejinius lki I0%. Taip pat vykdant 2018 m. VNS
nutarinr4, unijos-nares turimas pajus centrineje unijoje negali briti maZesnis nei 2%o. Ktedtto unijos
turto' 11018 m. birZelio 12 d. pagal perleidimo sutarti buvo perleistas papildomas pajus sumoje
765f9 EUR. Tokiu pagrindu taip pat buvo suformuota 10 proc. atidejiniq taip susigr4Zinarrt 168761
EUR

4 PAS:IABA I<ITAS FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PELNAS
UOSTOLII\I

Straipsnis 2018 m. 2017 m.
Realiz:uotas pelnas i5 operacijq vertyb. popieriais 0 2

Nerealizuotas nuostolis i5 operacijq vertyb. popieriais -4 -5

I5 viso pajamrq 0 )
I5 viso s4naudq -4 -f,
Rezultatas -4 -3

5 PASIIABA IIENDROSIOS NESADMINIS 'RAC NAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m.

Darbo jegos iiilaidos IUJ 103

NeparLaudotq atosto gq kaupimai 2 1-L

Nusideveiimo iSlaidos 9 t2
FA audito i5laLidos a

J a
J

Patalpq nuomos, remonto, rySio paslaugq ir kitos patalpq iSlaikymo
iSlaidos 9 10

Komandiruotds, kuro iSlaidos 4 a

Reklarnos, maLrketingo iSlaidos 1

Kitos iSlaidos 36 38

Indelirtr draudimo imoktl iSlaidos 4 8

Atskaitymai i stabilizacijos fond4 10 t4
I5 viscr 181 190



7 PAS'TABA ]PELNO KESi

6 PASTABA ]KITOS VEIKLOS PAJAMO

2017 rrt. buvo priimtas valdybos sprendimas parduoti Kredito unijos ilgalaiki materrialq turtq
transporto priemong uZ 5000 EUR.

2018 mL. buvo pakeltos nuomos kainos.

A MO O SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 201t7 m.

Einamqjq metq pelno mokesdio s4naudos 0 0

Atidetojo pelrro mokesdio s4naudos l2 0

[5 vis,o pelno mokesiio s4naudq t2 0

Atiddtojo pellno mokesiio turto jud6jimas

Likuti.s metq pradZioje l5 l5
Turto pokytis del sukauptq kaupimq atostogoms 0

Turto pokytis del mokestiniq nuostolirl 1a- LZ, 0

Turto pokyis del VVP perkainavimo I 0

Likutis metq pabaigoje 3 l5
t.sk. del sukaupttq kaupim4 atostogoms I 0

del mokestiniry nuo stolitl 3 I
VVP p er kainav imo r ezu lt atas I 1

Ihi 2017 m. gruodLlo 31 d. vadovybes nutarimu nuo susidariusiq mokestiniq nuostoliq
atidetojio pelnor mokesdio turlas uZregistruotas taikant 15 proc, nes tiketasi uZdirbti 300 tukst. Eur
pajamq.Taip neivykus, vadovybes sprendimu 2018 m. gruodZio 31 d, nuo mokestiniq nuostoliq
atidetojo pelno mokesdio turtas uZregistruotas taikant 5 proc pelno mokesdio tarifq,poky.tis l2l7l
Eur ati<leto pel.no mokesdio s4naudq.

8 PAS:IABA I'INIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekvivalentai parodyas sumas sudaro
pinigai kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito istaigose.

Pinigq rlkvivalentai yra trumpalaikes, labai tikvidZios investicijos, lengvai konverluojamos i
Zinomq pinigq sum4. Tokios le5os yra be nustatyto termino, o vertes pokydiq izika yra Iabai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq struktDra:

Straipsnis 2018.12.31 2017.12.:31
Gryni,oji pinip;ai 28 36
LeSos LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskiritomos iose saskaitose 8

Le5os LCKU turimose atsiskaitomosiose
saskaitose 832 r074

[5 viso 861 1118

9

A S TR SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 201',t m.

Patalpq nuoffros pajamos 5 4

IMT lrerleidirno rezultatas 0 5

[5 viso pajamrl f, 9

Grynosios kitos veiklos paiamos 9



9 PASTABA ]INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq
Europos ekonomines erdves valstybiq vertybinius popierius bei i Lietuvos Centrines kredito unijos
(LCKI.D kapital4. Investicijos i vertybinius popierius balanse rodomos kartu su apskai,jiuotomis
pahlkanomis il iverlinus vefies sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 1!018 m, gruodZio 3l d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Investicijos yra isigytos

Informacija del LCKU pajq ir jq nuvertejimo sumq pateikta prie Sio aiSkinamojo raSto 3
pastabos.

Investu,cdama Unija privalo atsiZvelgti i apribojimus, kurie yra nustatyti Lietuvos banko
nutarime ir pag;al galiojandi4 redakcij4 yra tokie:

Apribojimas pagal balansinio turlo dali: investicijos ! ne nuosavybes vertybinius popierius
Unijos balansiniame turte nuo 2018 m. spalio 01 d. negali virS1.ti 30Yobalansinio Unijos turto. VVp
2018 nr. gruoclZio 31 d. sudaro 5,05 % unijos turto (2017 m. gruodZio 31 d. sudare 9,65 o/o), o
galima buvo 3ii %.

Vadovaujantis Lietuvos banko patvirtintomis Kredito unijq investavimo i verrtybinius
popieri'us taisyklemis vidutine vertybiniq popieriq portfelio modifikuota finansine trukrne (MFT)
negali bDti didesne negu 3,5 metq. Unijos MFT 2018 m. gruod Lio 31 d. sudare 7,72 metai (2017 m.
gruodZio 31 d. sudare 1,64 metai).

10 PAS;TABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTTNOS SUMOS

Siame tralanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito lstaigoms suteiktos paskolos,
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi
kartu sul sukauptomis palDkanomis paskutinE ataskaitinio laikotarpio dien4, jvertinus veftes surnaZejim4
del galimq nuostoliq.

laik)'ti galimo pardavimo terminai iki2020 metq. Investiciiu strukt[ra buvo tokia:
Straipsnis 2018.r2.31 2017 Jt2.3l

A. Investiciios ivertybinius popierius, la komus iki i5oirkimo
Trumpalaikes investiciios i LR VVP 0 185

Ilgalaikes investicijos iES VVP 97 97
Graikijos VVP nuvertejimas -97 -97

15 viso invesrticijq iverfybinius popierius, laikomq iki
iSpirliimo 0 185

B. Investiciios i vertybinius popierius, skirtus pardavimui
llgalaikes In'resticijos i LR VVP 1 /1'7

LAI t46
Investicijq vertes skirtumas del perskaidiavimo i rinkos
kaina 8 13

I5 viso investicijq i vertybinius popierius, skirtq
pardzrvimui 155 159

[5 viso investici.iq i vertvbinius popierius 155 344
Inveslicijos i CKU kapital4 (pajai) 108 184

Invest.icijq i I,CKU nuvertejimo suma 11 -28
'r\) 500
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litraipsnis 2018.12.3r 2017.12.31
Terminuoti indeliai kitose unii ose

Trumpalaikiai 0 125
Ilgalaikiai 0 0

Terminuoti indeliai LCKU
'Irumoalaikiai 200 0
Ilgalaikiai 0 0
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU A')

-L 45
[5 viso 242 r70

Kredito unija laiko specialiosios paskirties lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve, kuris
yra su<laromas LCKU istatymo nustatytu bDdu. Sis rezervas skirtas kredito unljrl, LCIKU nariq
veiklosr likvidumui uZtikrinti, suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leSaLs pagal kredito unijos pareikalavim4 jos likvidumo padidinimui. Kredito unijos
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuoti:nio nariq
susirinlkimo patvirtint4 dali le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito urrijoje, UZ
likvidumo palalikymo rezervo lesas kredito unijoms mokamos 0,05 yo dydLio metines palll,lanos.

2017 gruodZio 31 d Kredito unija,,Jonavos Zeme'turejo trumpalaiki finansini turt4.
Kedainiq kraSto unijoje buvo sudaryta terminuoto indelio sutartis Nr. TER201712-000143, kurio
suma 125000,00 EUR. Metine palukanq norma 2 proc., terminas iki 2018-1,2-04.

2018 gruodZio 31 d Kredito unija,,Jonavos Zeme'turejo trumpalaiki finansini turt4.
Lietuvtts centrineje kredito unijoje buvo sudarytos dvi terminuoto indelio sutartys sumoje
100000,00 EUR iki 2019-03-02 su 0 proc. palukanomis ir iki 2019-02-0210000,00 EUR, kuris jau
griLo y einam4j4 s4skait4.

11 PAIJTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JU
GAUTINOS SIUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos
paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptomis palDkanomis ir lvertinus vertes sumaZejim4
del galiimq nuostoliq.
Paskoh4 porlfelio struktlra trlkst. eurq:

Eil.
Nr.

Rizikors grupd 2018.12.3r 2017.12.31

Skolos suma
Spec.

atidCjiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pinigq
srautai

Skolos suma
Spec.

atiddjiniai

UZtikrinimo
priemoniq
diskontuoti

pin igq
sra utai

I Standartine 1352 0 208 1 I4TI 0 2080

2 Galimos rizikos 562 2 858 482 1 101 I

J
Padidintos
rizikos 5r4 4 13 15 685 6 t491

4 Abejotina 138 0 342 13 0 23

Nuostolinga 824 5 t523 654 4 I 082

6 15 viso 3390 1t 6119 3245 11 5687

7

Specialiqjq
atidejiniq santykis
su kredito unijos
nariams suteiktq
paskolu suma. Droc.

0''32 0,69

1.1



12 PASTABA. KITAS F'INANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodyos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqji turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, tr.putodytus kituose balanso
traipsni

Lentelds straipsnyje 1. l,,Paskolq perleidimas', apskaityta:
- fmonei UAB ,,T'urto valdymas", 2012lapkridio

sutarti perduota kredito unijos nario paskola 418 tlkst. Lt.
30 d pagal reikalavimo teisiq perleidimo

- Unija 2013 birLelio 04 d atpirko dalit.y. 104 tukst. Lt is UAB " LCKU Turto vald5,p4s,,
- Unija 2014 gruocllio 12 d. atpirko dar 30 tlkst. Lt i5 UAB " LCKU Turro valdymas"
- Unija 2015 lapkridio 30 d. atpirko 8 tukst. EUR iS UAB " LCKU Turlo valdymas"
- Unija 2017 m. sausio 27 d. atpirko dali t.y.22800 EUR is UAB " LCKU Turto valdymas,,,

tadiau del did:Ziausios paskolos rodikliq geguZes bei birZelio men. perleido po 17000 .EUR. bei
papildomai dar rugsejo men. 5500 EUR. GruodZio men. iSanalizavus rodiklius nutarta atpirkti
14000 EUR. ir 2017 m, gruodZio 31 d. likutis buvo 77061 EUR.

- Unija 2018 m. gruodZio 31 d. likutis buvo 77061 EUR. tadiau keitesi UAB..Turlo
valdymas" pavadinimas. Buvo sudarl.tos naujos sutartys su UAB ,,Lirosa"

2077 nt. birZelio 30 d. isigaliojus naujam nutarimui Nr. 03-106 del kredito unijq veiklos
tizik4 ribojandiq normatyvq patvirtinimo, atsirado galimybe atpirkti iS UAB ,,Lirosa" dalf paskolos.
Kadangi 3 punktas numato kad kredito unijq iki 2017 m. gruodZio 31 d. suteiktos par;kolos ne
veliau kaip nuo 2028 m. sausio 1 d. privalo atitikti didZiausios paskolos sumos vienam sk.olininkui
normatyv4- F,askolos suma vienam skolininkui neturi vir5yti 25 procentq kredito unijos
perskaidiuoto hapitalo. l'ad nerapagrindo Siuo metu laikyti paskolos iSduotos 201f-07-21 sutarties
Nr, 10-00570 Irenos Makarevidienes vardu 58561 EUR.

2019 m. sausio 28 d. iS UAB ,,Lirosa" atpirkta 58561 EUR, Po atpirkimo rodiklis padidejo iki
35, 1 6 prroc. perskaidiuoto kapitalo.

13 PASTABA ATSARGOS, UZ SXOT,AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame r;traipsnyje
artimiausiu metu ketinama

parodytos turimos
rduoti. ir i kitus

skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri
itrauk

atsargos, uZ
uou, lr ] Ktlus slralpsnlus neltrauKtas turtas

Straipsnis 2018.12.31 2017.\2.31

Atidelojo pelno mokesdio turtas a
J 15

B[simoj o laik otarpio iSlaidos 7

Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoje i5 viso: 4 )')
Del atideto pelno mokesdio turto paaiSkinimas prie 7 pastabos.

rDSnruose.

Straipsnis 2018.12.31 2017.12.3r

Skolos
suma

Spec.
atideiiniai

Skolos
suma

Spec.
atfiddiiniai

1. Gautinos sumos 78 0 79 0

L Paskolq perleidimas 77 0 77 0

1.2. K.itos gautinos surrros, avansinis pelno
mokestis I 0 2 0

I5 viso: 78 0 79 0
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14 PAISTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqti tuft4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam ikeistar; ar kitaip
apribol.os teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 kredito unijos turimo

15 PAiSTABA, MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO JSTAIGOMS

PalDkarLrl norma 2018 m. uZ gautas paskolas i5 LCKU svyruo.ja nuo 1,35 proc, iki 6.uKaflu n0rrlla zu I d m. uz gau svyruola nuo l.J) proc, rkr 6.UU

Straipsnis 2018.12.31 2017.12.31
Paskolos i5 LCKU Invesos proiektui 20 40
I5 viso 20 40

16 PASITABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

PahlkanLq norrnos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2018 m. nuo 0,00
% iki 0,8 % (2tJI7 m. nuo 0,0I oA iki 0,8 %), juridiniams nariams - nuo 0,00 yo iki 0,8 % (2017 m.
nuo 0,01 % iki 0,8 %) uL indelius iki pareikalavimo - 0,00 lo .

ldo mate,rialioio turto struktl eikiama lenteleie

Iitraipsnisr Pastatai
Kitas veikloje
naudojamas

turtas

Nematerialusis
turtas

I5 viso

Likudiai 2017 nt. sausio I d.

fsigijimo verle 2t4 69 z 285
Sukauptas nusidevej imas 58 65 2 r25

Likutin€ vert6 156 4 0 160
Apyvarta per 2017 metus

Isigijimai 0 0 0 0

Nusidevejimas 8 4 0 t2
Likudiai 2017 m. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 214 50 2 266
Sukauptas nusidevej imas 66 50 2 118

Likutin€ verte 148 0 0 148

Apyvarta per 2018 metus

fsigijimai 0 0 0 0

Nusidevejimas 9 0 0 9

Perleistas 0 0 0 0

Likudiai 2018 rn. gruodZio 3l d.

fsigijimo verte 214 50 0 264

Sukauptas nusidevej imas 75 50 0 125

Likutind vert€ 139 0 0 139

Veiikloje naudojamas nud€v6tas
turtas (isigijimo savikaina)

0 50 2 <)

L3



Sl;raipsnis 2018.12.3r 2017.12.31

Iki pareikalar,'imo :- fiziniams nariams 2349 2231
- kredito unijr4 asocijuotq nariq l8 T9

- kitorns organizacijoms t4 47

Viso jisipareilgojimq iki pareikalavimo: 2381 2297

1767 2165
- kredito unijq asocijuotq nariq 110 t69
- kitorns orgarnizacijoms 9 9

Viso terminuLotq ind6liq: 1946 2343
I5 visro 4327 4640

17 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR

18 PASTABA SUBORI)

2013 geguZes 08 d. unijai LCKU suteike subordinuot4 paskol4 500 tukst. Lt Sesiq metq
terminr,ri (iki2t)22-05-13) perskaidiuoto kapitalo padidinimui, tikslu u2tikrinti didZiausios paskolos
sumos vienam skolininkui normatyvo vykdym4. Paga| Lietuvos banko reikalavimus paskola
pirmais metais iskaitoma i kredito unijos II lygio kapital4 100 proc., o sekandiais metais iskaitymas
maZinamas po 20 procentq kasmet.

2016 nn. lapkridio 07 d. buvo priimtas sprendimas Lietuvos banko del pratssimo
subordinuotos paskolos iki2022 m. geguZes 14 d.

19 PAS;TABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
2018 m, gruodZio 31 d. unijos pajini kapital4 sudaro 477 tukst. EUR (2017 m. - 468 tfikst.

EUR). ,Iis sudarltas i5 plivalomq, papildomq ir tvariq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 30,00
EUR. \'isas Unijos pajinis kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis privalom4 pajq, turi vien4 bals4, nepriklausomai nuojo apmoketo tvaraus pajaus dydLio. Kredito unija su savo nariu atsiskaito ismokedama jam
priklaur;anti pa.iini ina54 uZ pagrindini ir (ar) papildomus pajus ir kitas i5mokas, susijusias su jo
dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, tik po to, kai ivertinusi kredito unijos finansing buklg
nustato,, kad alsiskaitymas nekels gresmes kredito unijos veiklos stabilumui ir patildmumui.
Pasibaigus paji:ninko narystei Unijoje su juo atsiskaitoma grELinant iSpirktq privalomo ir tvariq pajq
imokas.

S PAREIGOJIMAI
Straipsnis 2018.12.31 2017.1?,.37

SukauLptos aurlito iSlaidos I 1

Kaupimai atostogoms 15 I4
Moketinos i5laidos uZ ivairias paslaugas a

J a
J

Moketinas pelno mokestis 0 0

I5 viso t9 18

N U O'I'I ISIPAREIGOJIMAI

Straipsnis 2018.12.31 2017.12.31

Subordinuota paskola iS LCKU (iki2022-05-14 ) r45 r45

t4



P'rivalomas is rezervas
Unijos privalomqji rezew4 sudaro visuotinio nariq susirinkimo sprendimu i privalomqji

tezerv.L pervestas visas arba ne maLiaukaip 20 % visq metq nepaskirstyto pelno. Metus traige su 7
ttikst. IIUR pelnu (2017 m. patyre 27 tflkst. EUR nuostoli).

Nuosa'vo kapitalo pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.l ,,Nuosavo kapitalo
pokydiai".

20 PAI]TABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4

Unijos turto ir isipareigojimq struktDrapagal terminus:
2018-r'.2-3r

21 PASiTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizikqribojandius nonnatyvus,
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpinormatyvai buvo vykdomi.

Informaciia apie uniios rodikli

Iki 3

mdn.

Nuo 3

m€n. iki
l metq

Nuo I
rKl f,
metu

Ilgiau
kaip 5

metai
IS VISO

Turtas t299 laa+JJ t723 1 500 4955

f sipareigojimrai, kapitalas ir rezervai 2770 1265 478 442 4955

I-ikvirlusis tuftas 1277

Einaniiej i isiprarei goj imai 3739

2017-r'.2-31

rki 3

m0n.

Nuo 3

m€n. iki
I metq

Nuo I
lKt f
metq

Ilgiau
kaip 5

metai
rS wso

Turtas t283 881 r549 1 558 527r

[sipar,oigojimai, kapitalas ir rezervai 2812 1 560 474 425 5271

Likvi<lusis turtas r527

3997

U a apr9 UII lus

Rodiklis 2018.12.31 2017.12.37
LB nustaLfytas

dydis
Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. 16,76 )1 ?6 > 10,5 proc.

Likvidumo rodiklis, proc. 34,r4 38,22 > 30 proc.

Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos
rodiklis 1,43 -9,73 VR<15 proc.

Padengimo litrrvidZiu turtu rodiklis )74 61 868,64
<100 proc. tailiomas
nuo 2013 01 01

15



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

)1 57 23,87 < 25 proc

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq
portfelio modifikuota finansine trukme

r,72 1,64
< 2 metai 2017 m.
< 3,5 metai 2018 m.

Kredito unijos investicijq i ne nuosavybes
vertybinius popierius procentas nuo kredito
uniior; balansiLnio turto

505 6,51
Nuo 2018-05-01 <30
proc.

Skolinimo krerJito unijos vadovams ir su juo
susijLrsiq asmernq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uni jos lkapitalo 8,45 J'Z

Negali vir5ytii 10
proc.

22 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

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

23 PAI]TABA SUSIJUSIOS SU,YS

Unijos susijustats asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, paskolq komiteto
pirminiLnkas, vtidaus audito tarnybos vadove ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu
artimaisiais rySiais susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo
sutuokl.inis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos

ado

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priima indelius rinkos sqlygomis.
Susijusioms Salims i5duotq paskolq ir priimtq indeliq likudiai:

24 PASiTABA ISTATYMU ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdl'ti kapitalo pakankamumo, lilkvidumo,
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus.
2018 rnL. gruod:Zio 31 d. KU atitiko visus privalomus reikalavimus.

vas valdo 1q kvalifikuot4 istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dal

2018 m. 2017 m.

Priskaidiuota atlyginimq ir jiems tenkandiq socialinio draudimo imokq 4l 28

Priskaidiuotas atostogr+ rezervas ir jam tenkandios socialinio draudimo
imokos

1 5

I5 viso: 48 JJ

Sumoketi atly'ginimai ir socialinio draudimo imokos /1 1TI 28

Likg jisiparei goj imai vadovybei 7 5

2018.12.37 2017.12.31

ISduotq paskolq likudiai 80 165

Priimlu indeliu likudiai 8 t7
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25 PA|STABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2018 rn. nenuraSe nei vienos paskolos. 2017 m. pabaigoje nuraSytq par;kolq taip
pat neturejo.
Kiti nebalansiniai isiparei goj imai :

- Kreditiniq korteliq nei5naudotq kreditq likudiai 6,67 tDkst. Eur.
- Pasira5ytq, br:t nariq nepanaudotq kredito linijos lesrl metq pabaigai 0,00 t[kst. Eur,
- Pasira5y'tq, bet nariams neiSmoketq paskolq likutis 0,00 tukst. Eur.
- Unija turi suteikusi garantiniq ra5tq uZ 0,00 tlkst. Eur.

ir panaudos bud

Sudaryta nauja negyvenamq patalpq nuomos sutartis su antstolio kontora, kurios trukme
nuo 2018 m. virsario men. 1 d iki 2023 m. vasario 1 d. su pirmumo teise pratgsti nuomos sutarti.

Vadovaujantis 31-ojo VAS ,,Atlygis darbuotojui" nuostatomis, kad i5eitines i5mokas
darbuotojams nulemia darbo santykiq nutraukimas, o ne darbuotojo darbas, atidejiniq susijusiq su
iSeitinemis iSn imo i5 darbo sulaukus pensijinio amZiauq unija savo
apskaitoje ner (nuostoliq) ataskaitoje. Sias sumas pripaZfsta kaip
neapibr:eZt4ii ir o informacii4 kaupia nebalansinese s4skaitose. ISeitines
i5mokc,s neteil,ja unijai biisimosios ekonomines naudos, todel isipareigojimu ir darbo uZmokesdio
s4naud omis priipaZistam a tada, kai Sias i5mokas isiparei goj ama moketi.

26 PAIiTABA PELNO (NUOSTOLTU PASKTRSTYMO PROJEKTAS

Unija 2018 metais uZdirbo 6,86 tiikst. Eur grynojo pelno.

27 PAIiTABA POBALANSINIAI IVYKIAI

Iki Sio ai5kinamoio ra5to para5ymo datos jokiq kitq po balansiniq fvykiq, turejusiq ar
galejusiq tureti itakos 2018 metq finansiniq ataskaitq rinkiniui, nenustatyta.

Administracijos vadove

Vyriau:sioj i buhaltere

Rita Latviuniene

Dalia Kopustiene

uomos lr Dan u gautas ir n as turtas.:
Nuomos ar panaudos biidu valdomas turtas Nuomos trukmd

Patalpos Iki2023 m.

Transpoftas Neterminuota

17



AiSkinamojo raito priedas Nr.l

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

NUOSAVO KAPITALO POKYEIAI

politikos pakeitimo rezultatas

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(imon€s vadovo pareigq pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinlio
tvar$ti apskait4 kito asmens pareigq pavadinimas)

Rita Latvi[niene
(vardas ir pavardi)

(vardas ir pavardO)



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

Kredito uniia "Jonavos Zemd"

(jmones pavadinimas)

110082922, Kauno g.6, Jonava

(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGU SRAUTU POKYEIAI

2018 metq t0kst. Eur

Eil
N

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

hnansiniai metai
I Pagrindinds veiklos pinigq srautai
r.l .l gautos; pal[kanos 174 164
r.1.2. sumolietos palukanos l8 20

I Rezultatus r56 t44
r.2.1 gauti l<omisiniai 30 JJ

t.2.2 ;umoketi komisiniai 8 A

t.2 Rezultutas 22 29
r3 t ;usigraZintos paskolos i5 kredito unijos nariq 617 79(
I.J.Z iuteiktos paskolos kredito unijos nariams 762 1 109

Rezultatas -r45 .-3 13
1.4 1 indeliq i5 klientq r kredito unijos nariq iplaukos 15t76 t258C
L4.2 indelirl i5 klientq r kredito uniios nariu i5mokos l 5486 t2571
1.4 Rezultatus -310 I5
I51 <redito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios

raskirties leSq iplaukos
r29 700

1.5.2 <redito istaigoms suteiktq paskolq ir specialiosios
raskirties le5q iSmokos

203 125

I5 Rezultatqs -74 J /J
I61 plaukos i5 kredito jstaigq (gautos paskolos) 202 JZ
162 i5mokos kredito istaigoms (gr4Zintos paskolos) 222 2l
1,6 Rezuhlatas -20 II
171 kitos uZ paslaugas gautos sumos l 4

L7.2 kitos pagrindinds veiklos pinigrl iplaukos 0 0
tt J kitos ;ragrindines veiklos pinigq iSmokos 166 r85
17 4 sumoketas pelno mokestis 0 0
t7 Rezultutas -1 s9 ..181

Gryni -530 280

II. Invesl.icinds veiklos pinigq srautai
II11 !plaukos perleidZiant vertybinius popierius zo+ 274
\.1.2 i5mok,cs isigyj ant verfybinius popierius 0 t04
u.1. Rezuh'slas 264 170
Il2 l iplaukos perleidZiant ilgalaiki materialql j,

nematrorialqji turtq
0

rr.2.2 iSmokrrs isigyjant ilgalaiki materialqj!,
nematr;rialqji turt4

0 0

rL2 Rezult'atss 0 5
u.3 I kitos investicinds veiklos pinigq iplaukos 0 0

r.3.2 kitos investicines veiklos pinigq i5mokos 0 0

11.3, Rezultatas 0 0

Grvni 264 t15



AiSkinamojo raSto priedas Nr.2

PINIGV SRAUTU POKYdIAI

Eit.
Nr,

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra6.j9

hnansiniai metai
III. Finansinds veiklos pinigq srautai
UI I pajr4 imokos 136 290
III 1t

l, i5stoj rrsi ems n ariams gr aLinti pagrindini ai ir
papilclomi pajai

127 32',7

III.1 .3 :elno dalies i5mokejimas kredito unijos nariams 0 0

UI.T, Rezultatas I -37
III.2. N pagal subordinuotuosius isipareigojimus gautos

sumot;
0 0

t|.2.2. pagal subordinuotuosius isipareigojimus
sumolcdtos sumos

0 0

III.2. Rezal,tatas 0 0
IIL3.lt kitos t'inansines veiklos pinigq jplaukos c 0
IIr,3.t!. kitos l'inansines veiklos pinigq iSmokos C 0
tII.3. Rezul,tatas 0 0

Grynj a -J/

IV. Gryn:asis pinigq srautq padid€jimas
IsumarZ€iimas)

-251 41E

Pinigari laikotarpio pradZioje 1118 70c

VI Pinigai laikota rpio pabaigoje 861 l118

ro pareigq pavadinimas)

:rio (buhalterio) arba galindio

) asmens pareigq pavadinimas)

buhaltere

ita LatviUniene

(vardas ir pavarde)

Dalia
(para5as) (vardas ir pavarde)
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