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uAB,,Audito tikslas"
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Utenos kredito unijos nariams

Nuomon6

Mes atlikome Utenos kredito unijos (toliau - Unijos) tinansirriq ataskaitq, kLrrias sudalo 20l6 n. gruod2io 3l
d. balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliLl) ataskaita ir ai5kinarnasis ra5tas. jskaitant leikSrningq
apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Mu,s4 nuontrtne, pridelos Jinansine,s ulu,vkaitos vi,sctis reik.iminguis ulivilgiui.s teisirtgui ltotcikiu urtilo.s 2016
m. grtrocliio 3l tl. Jinunsing pudetj ir tq dienq pu,sibuigusitl ntettl.finun,sinius t,ciklos rezultulus ir pinig4 ^\ruutu:
pagal Lieltuos Respublikoje galir1juniiu,s leise,s uktus, reglumcntuojurtiius buhultu'ing up.skuitcl ir.fittuu.sittitl
utaskaittl sudaryntq, ir" verslo ap:;kuiltts stundurtu,s.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Auditq atlikome pagaltarptautinius audito standafius (toliau - TAS). Mhsq atsakomvbe pagal Siuos standartus
iSsamiai apib[dinta Sios iSvados skyriLrje ,,Auditoriaus atsakornybd u2 finansinir4 ataskaitrl aLrdit4". Mes esarre
nepriklausotni rruo Unijos pagal Tarptautiniq buhalteriLl etikos standartq valdybos iSleistq BLrhalteriq
profesionalq etikos kodeksq (toliaLr - 

-f BESV kodeksas) ir Lietuvos RespLrblikos aLrdito jstatyrno reikalavinrLrs.
sr-rsijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikon-rcs kitq etikos reikalavinrtl, sLrsijusiq sLr

Lietuvos Respublikos audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikirne. kad rrtlsLl surinkti audito lrodlrnai vra
pakankarni ir tinkarni m[sq nuornonei pagrjsti.

Dalyko pabrdZimas

Nes4lygodarni savo nuornones, atkreipiame derresj j finansiniLl ataskaitrl aiSkinamojo ra5to 8-qiq pastabq.
kurioje nurodytas investicijq jLietuvos Centrirrds kredito unijos kapitalq nuver-te.iirnas ir.jo apskaiciavirno
rnetodas.

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ 5iq finatrsiniq ataskaitq parengirn4 ir teising4 pateikirn4 pagal Lietul'os
Respublikoje galio.iandius teises aktus, reglamentuojandius buhalterirrg apskait4 ir finansing atskaitornybg. ir
verslo apskaitos standaftus ir tokiE vidaus kontrolg. kokia. vadovybes nuonrone. yra butirra llnansirrdrns

ataskaitorns parengti be reik3rnirrgq iSkraipyrnq del apgar-rles ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo lverlinti Unijos gebe.jirn4 tgsti veiklq ir atskleisti (jei
bltina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinunro apskaitos principo taik\rlu. iiskl'rLrs
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likr,iduoti Unij4 ar nutraukti veikl4 arba neturi kitLl realiq alternaty'r'q. tik
taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asrnenys privalo priZiureti Unif os finansirriq ataskaitq rengirno procesil.



Auditoriaus atsakomyb6 ui finansiniq ataskaitq audit4

Mlsq tikslas yra gauti pakankamE Lr2tikrinimE del to. ar flnansines ataskaitos kaip visurra nera reikinrirrgai
iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir iSleisti auditoriaLrs iSvadq, kurio.je patcikiarra rn[is11 rruornoni'.
Pakankarnas uZtikrinirnas-tai aLrk5to lygio uZtikrirrirnas, o ne garantija. kad reik5ming4 iSkraipl'mq,.ieigu jis
yra, visada galima rrustatyti per audit4, kuris atliekarnas pagal l'AS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti dc'l

apgaules ar klaidos, laikorni reikSmingais, jeigu galirna pagr!stai nurnatyti. kad atskirai ar kartu jie gali tLrreti
dideles jtakos vartotojq ekonominiams spreudimarns, priimamierrs rerniantis f-inansinelnis ataskaitornis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso ar-rdito metu pridrndme profesinius sprendinrus il laikemes prof-esinic,

skepticizrno principo. Mes taip pat:

. Nustatdrne ir lvertinorne finansiniq ataskaitq reikSmingo iSkraipyrno del apgaules arba klaidq rizik4.
suplanavome ir atlikome procedlras kaip atsak4 j toki4 rizikq ir surinkornc pakankarnq tinkarnLl auditcr
jrodymq m-sq rtuotnonei pagr!sti. ReikSrningo iSkraipyrno del apgaule s neaptikirno rizika yra didesne nei
reik5mingo iSkraipyrno del klaidq Ireaptikirno rizika. nes apgaule gali biiti sukdiavimas. klastojinras.
tydinis praleidirnas, klaidingas aiSkinirnas arba vidaus kontroliq nepaisynras.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles. kad galetume suplanuoti konkrediorris aplinkl'bemis
tinkamas ar-rdito proced[ras. o ne tam. kad galeturne pareikSti nuourong apie Unijos l'idaus kontrolis
veiksmingurn4.

. 
f vertinome taikornr"l apskaitos metodr-1 tinkarnurnE ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinirnq bei su -jais
susijusiq atskleidirnq pagrjstum4.

o Padardrne i5vadq del taikorno veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to. ar, renriantis
surinktais irodynrais. egzistuoja su ivykiais ar sqlygornis susijgs reik5rningas neapibrdZtLrrnas. del kurio
gali kilti reik5rningq abejoniq del Unijos gebe.iirno tEsti veikl4. Jeigu padarorne iSvad4.kad toks
reikSrningas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti denresj j sLrsiprsius

atskleidirnus finansindse ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidirnLl nepakanka. turirrre rnodifikuoti savo
nuomong. Mlsq i5vados pagrlstos audito irodyrnais. kuriuos surinkorne iki auditoriaus i5vados datos.
Tadiau, bhsimi jvykiai ar s4lygos gali lernti, kad Unija negales toliau tEsti savo veiklos.

o fverlinome bendr4 finansiniq ataskaitLl pateikirn4, strLrktDrq ir turini, jskaitarrt atskleidirnus. ir tai. ar

finansindse ataskaitose pateikti pagrindZiarrtys sandoriai ir jvykiai taip. kad atitiktrp teisingo pateikimo
koncepcijq.

Mes. be visLlkitq dalykq, infonnavome u2 valdym4 atsakingLrs asrlenis apie audito apimtj ir atlikirlo laik4 bci
reik5mingus audito pastebe-j irnLrs, iskaitant svarbius vidar-rs kontrol€s trukurrus. -ieigu.juos nustatdrle auclit,-

rretu.

Auditorius Virginijus Saldukas
2017-03-17
Auditoriaus paZyrnej imo Nr. 000243
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UTENOS KREDITO UNIJA

(jmones pavadinimas)

1-10088423, Auiros g.34-3, Utena
(imones kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinirno Zyrna)

2016 m. gruodZio men.3l d. BALANSAS

2017-03-17 Nr.L-!,1
(atskaitos sudarymo data)

2016 metq
(ataskait inis laikotarpis)

t0kst. Eur

Administracij os vadovas

{ alu5kalt(15 tik.lrlrrr, lr grs rr r lrlirrlir r

tt -/ Andrius Mackonis

TURTAS Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€j9

finansiniai meta

A. TURTAS 4689 4771

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 1 767 13f
II lnvestici jos j vertybinius popierius 8 593 | 52-,

III
Kredito jstaigorns suteiktos paskolos ir kitos i5 jq
sautinos surnos

9 438 l)l

tv.
Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos
i5 jq gautinos sumos

t0 2681 1999

V. Kitas finansinis turlas ll 69 l0(
Atsargos. uZ skolas perirntas ir kitas tunas t2 t7 3l

I Ilealaikis materialusis turtas l3 124 | ),/-

II Nematerialusis turtas 0 t
TT]RTO IS VISO: 4689 4771

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI

Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pra€jg

linansiniai meta

B. MOI(ETINOS SUMOS IR 4393 4452

I
Moketinos surnos ir jsipareigojinrai kredito
istaigorns

T4 53 8(

II
Moketinos sumos ir jsipareigojimai klientams ir
kredito uniios nariams

t5 4321 4351

III Kitos moketirros sumos ir isipareieoiirnai l6 13 l5
IV. Atide.jiniai 0

V. Subordinuoti isipareigoi irnai 0

C. NUOSAVAS KAPITALAS 296 319

I Pa nis kapitalas t1 382 374
II Pr valomieii rezervai ir kapitalas

III Perkainoiimo rezervas

lv. Nepaskirstytasis pelrras (nuostol iai ) 24 -86
tv.l Ataskaitiniq rnetq pelnas (rruostoliai) 24 -55 t
tv.2 Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai) 24 -31 -61

NUOSAVO KAPITALO IR
ISIPAREIGOJIMU T5 VISO:

4689 1771

(jmones vadovo pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde)

Edita Aleksar.rdravici ene

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

Vvr. finansininke
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)



TiTE\OS KITEDITO TINIJ.\
(lmoncs pavadinimas)

1 100u8.123. AuSros s.34-3. Lltcna
(lmones kodas. adresas. kiti duomen),s)

2016 m. gruodZio mdn.3l d. PELNO (Nt OSTOL|tT) r\1'ASK,\tt'.\

2017-03-t7 Nr t4/
( atskaitos sudarr mo data )

2016 metq
(ataskaltrnls lalkolarplsl

Administraci jos vadtrvas

('fvirtininto Zr,nta)

tukst. Eur
lataslarlos tilslun)(i lvgrs I raLturar

t.' Andrius N4ackonis

Bil.
Nr.

Straipsniai Pastabos Nr. liinansiniai
me tai

Pra6j9
finansiniai

metai
I Palukanq pa.jarnos I t21 t)l

II Pallkanq s4naudos I il
ltl Konrisinrq ir klientq aptamavinto reiklos pa.lamos 2 l5 21

IV Komrsinrq ir klientq aptanravimo veiklos s4naudos 2 l

f-inansrnio turto vertes pasikeitimo ir pardavinro rezultatas J -41 23

v.l Specialiqjq atidej inrq s4naudos -) 3 .21

\/t Kitas llnansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavinro rezultaras 3 -4 I

VI Kitas llnansincs rr investicrnes veiklos pclnas (nuostoliai) I il l5

vn Pelnas lnuostoliai) ii linansiniq operaoijq

VIII Bendrosios adnrinistracinis s4naudos ltl 1.10

IX Kitos veiklos pajamos 0

Kitos veiklos sanaudos (l

XI, PELNAS (NIJOSTOLIAT) pRtES ApMOKESTTNil\t4 -31 l0

XII Pelrto nrokestis 6 11

XIII. G RYNASIS PEL|\..AS (N |"'OSTOLtA | ) -31

(jrnoncs vadoro pareigq pavadtnirnas) (r'ardas ir palardc)

Y>'r. tlnansinirilic .. .. ... _ Qfh,{ctg 
- 

E,lira Alcksitnclratiaieta
t\\rtltl:|o|ohulll]lertotb,|',l..{parnsa\llrrrLjit:trl.lrltJct
tvarklti apskartE kito asrnens pareigq pavadrnirnas;

( parasas )



tltenos kredito unija

AISKINAMASIS naSlas
2016 M. GRUODZIO 3l D.

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

T. BENDROJI INFORMACIJA

Utenos kredito unija (toliau KtJ) buvo uZregistruota LR irnoniq re.jestre 2002 n't. gruodZio l!)
d.

Lietuvos bankas 2002 m. gruodZio l2 d. iSdave licencij4, suteikiandi4 teisg teikti Lietuvos
Respublikos kredito unijq jstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas licencines f-rnansines paslaugas:

- indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimas ir neprof-esionaliq rinkos dalyviq;
- pinigq pervedimas:
- valiutos keitimas (grynaisiais pinigais).

Utenos kredito unija, tai kredito istaiga" kuri tenkina savo nariq lkinius 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 kitq LR kreciitq Lrnijrl

istatyme nustatytt| finansiniq paslaugq teikimu istatyme nustatytien.rs asmenims il prisiirna su tuo
susijusi4 rizlkq bei atsakomybg.

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

Respublikos kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq istatymr.r. Lictuvos
Respublikos kooperatiniq bendroviq (kooperatyvq) istatymu bei kitais istatl,mais. prieZiuros
institucijos priimtais teises aktais ir savo istatais.

Unija yra Lietuvos centrinds kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU yra isik[rusi adresu Au5ros g. 34-3, Utena.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 6 darbr,rotojai (2015 rr. pabaigoje - c)

darbuotojai). Vidutinis darbuotojo mdnesinis darbo uZmokestis buvo 2016 rnetais - 454 Eur.20l-5
metais - 485 Eur.

fo kredit

II. APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 2016 rnetq finansini14 ataskaitq
parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansines ataskaitos yra paruoStos pagal Lietuvos Respublikos 2013 m. vasario 07 d.43
verslo apskaitos standart4,,Kredito unijq apskaita ir finansines ataskaitos".

1

illu|rrraclla aple Kreult() untlos narlus lr asoclluolus nanus
2016-12-31 2015-l 2-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
Fiziniai qsmenys 1524 0 t522 U

Juridiniai asmenvs 0 51 0 )4



Unijos apskaitos politika patvirtinta 2003-01-11 ir pakeista 2015-02-24.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasicieda sausio I dien4

ir baigiasi gruodZio 31 dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - ttlkst. eurLl (t[ks1.

Eur).
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiuttl kursus. galiojancius keitimu

dien4: pelnas ir nuostoliai, atsiradE ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio valiuta
ivertintus piniginius turto bei isipareigojimq likudius vietine valiuta. apskait,rmas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje. Metq pabaigoje likudiai uZsienio valiuta perkainojami metq pabaigo.ie galiojusiu kursu.

Pagrindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kLrriais
jos turtas, nuosavas kapitalas ir isipareigojimai. pajamos ir s4naudos b[tq ivertinti apdairiai. t. 

-v-.

kad jq verle nebfltq nepagrIstai padidinta arba nepagristai sumaZinla.
Turinio. o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir ukiniai !r,ykiai kredito Lrnijos

apskaitoje iraSomi pagal jq turini ir ekonoming prasmg, o ne- tik pagal jq.juriding fbrrn4.
ReikSmingumas. Finansinese ataskaitose kredito r"rnija pateikia vis4 pakankamai reikSming4

informacij4. Infonnacija reikSminga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq
ataskaitq var-totoj ai gal i priimti netei singus ekonominius sprendimus.

Veiklos tgstinumas. Finansines ataskaitos rengiamos remiantis prielaida. kad kredito unija
veiks irtgs savo operacijas pakankamai ilgai, kadii nesiruo5ia likviduotis ir.jos veiklos sritys nebus
reikSmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirtingq laikotarpiq finansiniq ataskaitr4 duomenvs
yra palyginami.

Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (rre pinigq gavimo arba
i5leidimo momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos.
parengtos taikant kaupimo princip4. informuoja vartotojus ne tik apie praeities ivykius. bet ir apie

isipareigojimus moketi arba gauti pinigus ateityje.
Suprantamumas. Finansines ataskaitos turi buti suprantamos vartotojams. turintierns

pakankamq ekonomikos bei apskaitos Ziniq ir sugebantiems analizuoti pateiktE infbrmacif 4.
Svarbumas. Informacija yra svarbi, jeigu padeda vartotojams fvertinti praeities. dabarties ir

ateities ivykius, priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq
veiksmingum4.

Patikimumas. tikrumas ir teisingumas. Infbrmacija patikima tada. kai ji yra tiksli. iSsami ir
joje nera reikSmingq klaidq. IS kredito unijos f-inansines ataskaitos turi b[ti maty'ti tikra ir teisinga
finansine bUkle, taip pat tikri ir teisingi veiklos ir finansines brrkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos per ataskaitini laikotarpi. sie.iamos slr
s4naudomis, patiftomis uZdirbant tas pajamas.

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 l8-oio verslo apskaitos standarto,,Finansinis tufias ir finansiniai
isipareigoj imai" nuostatas.



Finansinis turtas

Investicijq i verlybinius popierius straipsnyje parodomos investiciios i Lietuvos banko.
Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines erdves valstybiq vvriausybiq vertybinius
popierius bei Lietuvos Centrines kredito unijos kapital4. Sie vertybiniai popieriai pripaZistarni ir
vertinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir finarrsiniai isipareigojimai"
nuostatas.

Kredito unija turi:
iki iSpirkinro termino laikomi LR Vyriausybes vertybiniai popieriai. kurie apskaitomi

amofiizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaiciuotq pallkanr] metodq.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinll sumrl straipsnyje parodomos Salies ir
uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai. taip pat kitos gautinos sumos ir
avansai. Paskolos ir i5 anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal
l8-ojo verslo apskaitos standarlo.,Finansinis tufias ir flnansiniai isipareigo.iimai" rluostatas. Siarn.-
straipsnyje taip pat parodomos paskolq ir terminuotqlq indeliq sukauptos pah-ikanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinLl sumq straipsnyje parodomos
kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos kartu su sukauptontis pallkanornis.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos
standarto ,,Finansinis turtas ir flnansiniai isipareigojimai'" nuostatas (amortizuota savikaina. kuri
gaunama taikant apskaidiuotq pahJkanq metod4).

P as ko 14 vert i s sumuiej imas
Paskolos yra verlinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais. [,ietuvos Banko

valdybos nutarimais, kredito unijos paskolq vertinimo taisyklemis. kredito unijos flnansines
skolininko bfikles vertinimo tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne reciau kaip kart4 per menesi. Kredito unija paskoltl vertinimo metu
nustato, ar nebuvo nuostolio ivy'kiq ir ar paskolos vefte nesumaZejo. AtsiZvelgus i vertinirn<r
rezultatus, paskola priskiriama atitinkamai paskolr"l rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizikE, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos
grupg, kredito uniios valdybos patvirtinti ir finansinese ataskaitose taikyti tiketini paskolos
apskaitines vertds dalies sumaZejimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq verlds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant I paskolq rizikos grupg (tiketinq
atgauti paskolos apskaitines veftes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemones pinigu
sraut4). Apskaidiuojant uZtikrinimo priemones pinigq srautq taikoma 5,24 proc. diskonto norma
(2015 metais taikyta 6,2 proc. diskonto norma).

Paskolq vertes sumaZejimas 2016 ir 2015 metais buvo skaidiuojamas pagal Unijos
patvirtintas taisykles, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26
nutarimu Nr. 38 patvirtintas kredito unijq abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqiq atidejiniq
(atidej imq) abejotiniems aktyvams sudarymo bei apskaitos taisykles.

Paskolq rizikos grupd Apskaitines vertes sumaZeiimo dydis nroc.
2016 m. 2015 m.

standartind 1l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos grupe) l5 l5
padidintos rizikos llll rizikos grupe) 40 40
abejotina (lV riz kos grupe) 60 60
nuostolinga 1V r zikos grupe) r00 100



Kito finansinio tur-to straipsnyje parodoma gautinos sllmos uZ kredito unijos perleist4
materialqji ir nematerialqji turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas f-inansinis turtas. neparodytas
kituose balanso straipsniuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis lurtas pripaZistamas ir
vertinamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standafto.,Finansinis turtas ir flnansiniai jsipareigojinrai"
nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodorna kredito unijos turimtl atsargq.
uZ skolas perimto nefinansinio turto, kuri artimiausiu metu ketinama parduoti" ir i kitus turlo
straipsnius neitraukto turto vertd. UZ skolas perimtas nefinansinis turtas. kurf artimiausiu metu
ketinama parduoti, pripaZistamas tikr4ja verte atdmus pardavimo islaidas. o veliau kaip ir atsargos
vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto .,Atsargos" nuostatas.

Ilgalaikio materialiojo turto straipsnyje parodoma kredito uni.ios veiklo.ie naudo.iarno
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standartcr

,.Ilgalaikis materialusis tuftas" nuostatas, verte.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudo.iamo
nematerialiojo tur1o. pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos

standarto

,,Nematerialusis tufias" nuostatas. verte.
Ilgalaikis tttftas (patvirtinta minimali ilgalaikio turto isigilimo savikaina2g0 Eur. (2014 rn. -

290 Eur) parodomas isigijimo verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacilos) ir turto
nuvertejimo suma. Nusidevejirnas (amorlizacija) apskaidiuojamas nar-rdo.iant tiesini bDd4.
proporcingai nuraSant kiekvieno atskiro turto vieneto fsigijimo vertE per numatom4 .jo naudojinio
laikotarpi.

Turto naudoii laikot

Remonto ir prieZilros i5laidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu. kai.ios
patiriamos. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbr4 registravimas apskaito.je
priklauso nuo tq darbq suteikiamo rezultato.

Finansiniai isipareigoj imai

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

okiuf t() m0 la lal ra

Ilgalaikio turto grup€ Nusidevejimo (amortizacijos) laikotarpis,
metais

Program ne lranga 3

lsigytos ClSCS:

Licenc OS o

Kitos teises o

Kitas nematerialus turtas ,1

Prest zas l5
Pastata 30
Lengvieji automobiliai 10

Baldai 6

Kompiuterine iranga ,4

Kita iranga ,1a

Litas neiSvardintas turtas AT



isipareigojimai kredito fstaigoms pripaZistami ir vertinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis tufias ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariams straipsnvie parodoma
visa kredito unijos jsipareigojimq klientams. kurie nera kredito istaigos. ir kredito unijos narianrs
suma. Moketinos sumos ir fsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariams pripaZfstami ir
vertinami pagal l8-o.io verslo apskaitos standarto,.F'inansinis tllrtas ir flnansiniai isipareigojirrai"
nuostatas.

Kitq moketinq sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai, neparodvti kituose moketinq sumq ir fsipareigojirnq straipsniuosc. Sianrc
straipsnyje parodomos moketinos sumos ir isipareigojimai pripaZistami ir vertinarni pagal 24-ojo
verslo apskaitos standarto ,,Pelno mokestis", 31-ojo verslo apskaitos standarto ,.Atl1'gis
darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

Subordinuotuosius kredito unijos isipareigojimus sudaro kredito urrijos iSleisti ilgalaikiai
skolos verlybiniai popieriai (obligacijos) arba gautos paskolos. kurios turi visus pasitiketines
(subordinuotosios) paskolos poZymius.

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrqja verte, kuri4 sudaro gryno.ii gautq leSq suma.
atskaidiavus sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitomos arnortizuota
savikaina, o tarp gautq grynqiLl iplaukq ir padengimo vertes susidargs skirtumas pripaZistamas
pajamomis arba s4naudomis pelno (nuostoliq) ataskaito.je per visq skolos padengimo laikotarpj
taikant galiojancias pal[kanq normas. Skolintos leSos pripaZistamos atsiskaityn'ro momentu.

Finansinis turtas ir isipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine
galimybe uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba realizuoti turt4 ir
isipareigoj 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 f-inansinio turto. kuris nevertinamas tikrrf a
verte. Amortizuota savikaina ivertinto finansinio turto palfikanq pajamos apskaidiuo.jamos taikant
apskaidiuotq palDkanq metod4. Palukanq pajamos pripaZistamos kaupimo principu. jei tiketina. kad
bus gauta ekonomind nauda ir pajamq suma gali blti patikimai ivertinarna.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito istaigoms, kredito unijos nariams ir kitients
klientams priskaidiuotos palflkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitr-rs isipareigojirnus. kuric
neveftinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naudq straipsniuose parodornos u7
tarpininkavim4 uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsny.je taip pat parodomos kitos
pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos. Visi papildomai gauti paskolq admir-ristravinto rnokesdiai
yra nereikSmingi ir pajamomis pripaZistami iSkarlo .f uos gavlls. Komisiniq sEnaudos )'ril
pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS operacijq yra prtpaListamos. kai atliekama
susijusi operacija.

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredit<t
istaigoms ir kredito unijos nariams suteiktq paskolq veftes sumaZejimo ir nuostolio del vertes
sumaZejimo panaikinimo rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas veftybiniq popieriq
tikrosios veftds pasikeitimo, vertybiniq popieriq ir kito flnansinio turto vertds sumaZe.jimo ir
nuostoliq del vertes sumaZejimo panaikinimo rezultatas. prekybos vertybiniais popieriais ir kitu
finansiniu turtu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi specialiqjq atidejiniq. kuriuos
formuoja atsiZvelgdama i kiekvieno savo sandorio del flnansiniq paslaugq teikimo rizikingum4. !

kliento finansing ir ekonoming blklg, i prievoliq pagal sandorius dei finansiniq paslaugq teikimo
vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes. tr-rrincias

itakos kredito unijos turlo vertei, s4naudas.



Kito finansinio 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) ataskaitos straipsniuose neparodytos iprastines veiklos pajamos ir s4r-raudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokescio
ir atidetojo pelno mokesdio suma. Vadovaujantis LR pehio mokescio istatvmu. 2016 metrl
apmokestinama.fam pelnui taikomas 5 proc. pelno mokescio tarifas.20l5 rnetq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokescio tarifus. galiojandius ar
patvirtintus balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turro
realizavimo ar atidetq mokesdiq isiparei goj imq ivykdymo laikotarpiu.

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

Kai apskaidiuojamas bendras atidetrlq mokesdiq turtinis likutis. jis pripaZjstamas
finansindse ataskaitose tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos iplaukos, nepripaZintos 5io laikotarpio pajarnornis, balanse
parodomos kaip isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpf ivykdytos iSmokos. ataskairiniu
laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis. balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaiiiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal
7 VAS standarl4. KU nustatytas esminds klaidos dydis taikytas sudarant Sias flnansines ataskailas
yra 0,3 04 visos turto balansines vertes. bet ne daugiau kaip 43443 Eur.

Ataskaitiniais metais buvo pakeistas investicijq i LCKU kapital4 atvaizdavimas balanse bei
kitq pajamq (delspinigiq ir pan.) atvaizdavimas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Del Sios prieZasries
patikslinta lyginamoji informacija. Lyginamosios infbrmacijos pasikeitimo itaka atskleista lentelcje
Zemiau.

Zemiau Siame ai5kinamajame ra5te visur nurodoma ataskaitiniais metais pakoreguota
lyginamoj i informacij a.

Straipsnis 2015 m.
patvirtinti
duomenys

Pakoreguota
lyginamoji
informaciia

Skirtumas,
tiikst. Eur

II. Investicijos i vertybinius popierius I 365 t527 r62

V.Kitas fi nansinis turtas 268 106 -lo

III.Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

lz 1. 1
_r)

VIII.Kitos veiklos paj amos c) 0 LI



III. FINANSINIU ATASKAITU PASTABOS

2 PASTABA KOMISINITJ IR KLIENTU APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS IR
SANAUDOS

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO
REZULTATAS

UPAS'I'AtsA PALUKANU PAJAMOS IR SAN UDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, tiikst.

Eur
UZ paskolas 120 116 4

UZ le5as LCKU 0

UZ vertybinius popierius 3 )n tl
I5 viso pajamq 124 137 -13

UZ indelius 15 28 -13

UZ LCKU oaskolas 3 3 0

[5 viso s4naudq 18 3l -13

Grynosios paltikanq paj amos r06 106 0

A
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokl'tis, tiikst.

Eur
UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo
operacilas

2 -) -l

UZ kreditavimo isipareigoi imus 8 4 4
Delspinigiq paiamos o 3

)
_)

Kitos l9 11 8

[5 viso paiamq 35 2l t1
UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo
operacij as

6 )

[5 viso s4naudq 6 f I
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo
veiklos paiamos

29 l6 13

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, t[kst.
Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: J -21 -18
Paskoloms I l9 -t 8

Kitam turtui -4 -2 -6

Kitas finansinio turto vert€s pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

-41 ) -39



Invecticijq i LCKU pajq nuvertejimo rezultatas -41 0 -41

Rezultatas i5 nuraSytq paskolq o 2 4

Kitas finansinds ir investicin€s veiklos pelnas
(nuostolis)

-44 23 -67

4 PASTABA KITAS FINANSINES IR INVESTTCINES VEIKLOS PELNAS (NUOSTO

5 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES S

6 PASTABA PELNO MOKESCI

7 PASTABA PINIGAI IR PINI(;U EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigtl ekvivulentul parodvtas sumas sudaro
pinigai ivairia valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito
istaigose.

A U LII
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, tiikst.

Eur
Realizuotas pelnas iS VVP ll 7{ -14

NAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, tiikst.

Eur
Operacinds iSlaidos 95 100
Kitos veiklos Slaidos 25 26 I-t
Amortizacija r nusideveiimas 8 9 1

-l

Audito iSlaidos J J U

Tantj emos valdymo organams ) 2 U

15 viso 133 140

A U SANAUDOS
Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, tlkst.

Eur
Atidetasis pelno nrokestis 0 24 11

- /.'t
I5 viso pelno mokesiio s4naudq 0 21 -21

Atiddtojo pelno mokesiio turto jud6jimas

Likutis metq pradZioje 12 36 4,4LA

Turlo pokytis: 0 -24 21

del laikinqjq skirtumq mokestiniq nuostoliq
pokydio

0 U U

Likutis metq pabaigoje t2 t2 0

del moke stini4 nuostoli4 12 t2 0



Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikes. labai likvidZios investicijos. lengvai konvertuojamos j

Zinom4 pinigq sum4. Tokios leSos yra be nustatyto termino, o vertes pokyciq rizika yra labai
nedidele. Pinigq ir pinigq ekvivalentq strukt[ra ir pokydiai:

8 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas ld5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitrl
Europos ekonomines erdvds valstybiq vertybinius popierir"rs bei i LCKU kapital4. Invcsticijos i
vertybinius popierius balanse rodomos kartu su apskaiciuotomis pallkanomis ir ivertinus venes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Unija 2016 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Investicijq pokyciai per

ataskaitini laikotarpi ir struktDra buvo tokie:

Visos investicijos, kurios buvo isigytos 2015 m. numatytos laiky'ti iki iSpirkimo datos.
tadiau dalis jq parduotos per 2016 m. kredito unijos vadovybes sprendimu.

Ataskaitiniais metais nustatyti investiciiq i LCKU kapital4 nuvertejirno poZymiai. Be to
Unija planuoja pradeti iSst<rjimo i5 LCKU procedlr4. Unija Sios investicijos nuvertejim4
paskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines ataskaitas (2016 metq IV ketvirdio viesai
paskelbtos finansines ataskaitos), taikant nuosavybds metod4 apskaiciuoLas 29 proc. investicijos
nuvertejimas.

9 PASTABA KREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS;1I
GAUTINOS SUMOS

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos.
terminuotieji indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir ar,'ansai. Paskolos ir terminuotieii indeliai

Straipsnis 2016-12-31 201 5-12-31 Pokytis, tiikst.
Eur

Grynieii pinigai aa
JI 25 12

Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose saskaitose

1 I (.,

LeSos LCKU turimose atsiskaitomosiose
s4skaitose

729 712 t7

I5 viso 767 738 29

Straipsnis 2016-12-31 20t5-12-31 Pokytis,
tiikst. Eur

lnvesticiios i vertybinius popie us. laikomus i iSnirkimo
l. Trumpalaikes investicijos i LR VVP 0 U U

2. Ilgalaikes investicijos i LR VVP 478 I 365 -887

[5 viso investicijq ivertybinius popierius,
laikomu iki iSpirkimo

178 I 36s -887

INVESTICIJOS i CKU KAPITALA r62 162 U

Investicilq i LCKU kapitala nuvefiejimas -47 0 -17
I5 viso investiciiu 593 1527 -931



rodomi kartu su sukauptomis pallkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4. ivertinus vertes
sumaZejim4 del galimq nuostoliq.

Apskaidiuotosios pallkanq normos uZterminuotus indelius 2016 m. svyravo nr-ro 0.01 % iki
1.2 % (2015 m. nuo 0"01 % iki 1.2 %).

Kredito uniia laiko specialiosios paskirties leSas LCKLI. likviclumo palaikl,mo rezern,e. kuris
yra sudaromas LCKU istatymo nustatytu budu. Sis rezervas skirtas kredito unijq. LCKLj nariq
veiklos likvidumui uZtikrinti. suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba iSmokant
sukauptas leSas pagal kredito unijos pareikalavim4 .ios likvidurno padidinimui. Kredito uniios
LCKU nares specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi laikyti LCKU visuotinio nariul
susirinkimo patvirtint4 dall leSq nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kredito unijo.ie litais ir
uZsienio valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo leSas kredito r.uriioms nemokamos rnetines
pallkanos (2015 metais moketos 0.05 %).

IO PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KITOS IS JTJ

GAUTINOS SUMOS

Siame straipsnyje parodornos kredito unijos nariams ir asoci.iuotiesiems nariarns suteiklos
paskolos ir i5 jq gautinos sulnos kaftu su sukauptomis palIkanornis ir !vertinus vertes surnaZe-jirnil del
galimq nuostoliq.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis, tiikst.
Eur

Terminuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai 400 200 200
LeSos laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU 38 38 0
15 viso 138 238 200

Paskolq portfelio struktiira ir pokyiiai:
Eit.
Nr.

Rizikos grup€ 20r6-t2-31 201 5- l 2-3 I Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apskait
ind
vert0

Spec.
atidtjiniai

[]Ztikrinimo
priemoniq
diskontuoti
pinigq
sra utai

Apskaitint
vertC

Spcc.
atid0jiniai

UZtikrinimo
pricmoniq
disk0ntuoti
pinigq
srautai

Apskaitint
ve rtC

Spec.
atid0jin iai

Standartine r17 4 0 1621 I 130 0 1457 44 U

2 Galimos
rizikos

2r9 2 2t0 82 I 90 t3l I

a
J Padidintos

rizikos
876 25 I 028 - AaJ+J 6 475 533 l9

/1T Abeiotina 0 0 0 37s JJ 562 -37 5 -JJ
Nuostolinga 492 53 602 150 41 159 1/a)+ /. t2

6 [5 viso 2761 80 3461 2080 8l 2743 681 -l
7 Specialiqjq

atidej iniq
santykis su

kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq suma,
proc.

2,90 3089 XXX XXX

10



Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santy'kis 2016-12-31 dienos
b[klei buvo 366.18 proc., o 2015-12-31 buvo 178.03 proc.

II PASTABA KITAS FINANSINIS TURTAS

5iame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleistq materialqij ir
nematerialqjj turtq, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso
stra ipsn iuose

Trumpalaikese skolose atvaizduotas tuftas 67 tfikst. Eur (likutine verte) pagal pirkimo-
pardavimo sutarti su fiziniu asmeniu yra atperkamas i5 Utenos kredito uniios. Sutarlis sudary'ta

2012-2032 m. laikotarpiui. {mokq mokejimo velavimas per paskutinius 6 menesius sudaro 4 tfikst.
Eur.

12 PASTABA ATSARGOS, UZ SXOI-AS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas net'inansinis turtas.

kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti, ir i kitus straipsnius neitrauktas turtas.

13 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 ilgalaiki materialqjj tur14 naudoja savo veikloje. Jis nd:ra niekam jkeistas ar kitaip
apribotos teises iji. Informacija apie paskuting ataskaitinio laikotarpio dienE kredito unijos turir.r-ro ilgalaikio
tufto strukt[r4 ir pokydius pateikiarna lenteleje.

Straipsnis 2016-12-31 2015-12-31 Pokytis per metuso

t[kst. Eur
Apskaitin6
vertd

Spec.
atid€iiniai

Apskaitin€
vertd

Spec.
atiddiiniai

Apskaitind
vertd

Spec.
atidOiiniai

2.1. Kitos gautinos
SUITIOS

73 58 102 68 -29 l0

2.2Trumpalaikes
skolos

68 t4 72 0 .J l4

I5 viso: t4l 72 t71 68 -32 1

Straipsnis 2016 m. 2015 m. Pokytis, ttikst.
Eur

A. Kito turto vert6 laikotarpio pabaigoje
Kitas turtas (aktyvai) t7 3l -l{
l. B[simo laikotarpio iSlaidos 5 18 tf

I -:)

.2. Atideto Delno mokesdio tuftas t2 t2 U

.3. Kiti aktyvai (tur-tas) 0

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto verte
laikotarpio pabaigoje, i5 viso:

l7 3l -l.l

1t



Straipsnis
Transporto
priemon€s Pastatai

Kompiuterind
technika

Baldai
Kitas veikloje
naudojamas

tu rtas
l5 viso

Likuiiai 2015 m. sausio I
d.

fsigijimo verte t4 l5l l0 8 l3 r96
Sukauptas nusidevej imas 30 9 7 9 56

Likutind verte la
IJ t21 I 1 r40

Apyvarta per 20 l5 metus

Likutin€ verte ta
IJ t21 + 140

lsigijimai 0 0 I 0 2 J

Nusidevej irnas I 2 l0
NuraSymai 0 0 0 0 I I

Likutin€ vertd t2 116 I 0 J 132
Likuiiai 2015 m. gruodZio
3l d.

lsigr.limo verle t4 l5r il 8 t4 198

Sukauptas nusidevej imas 2 35 l0 8 ll 66

Likutin€ vert€ 12 il6 I 0 J 132
Apvvarta per 2016 metus

Likutine verle 12 l16 0 J l-)/
lsigijimai 0 0 0 U 0 0

Nusidevej imas 6 0 U I 8

NuraSymai 0 0 0 0 0 0

Likutin€ vert€ l1 110 I 0 ) 124

Likutiai 2016 m. gruodZio
3l d.

Isigijimo verte I4 151 lt 8 t1 198

Sukauptas nusidevei imas aJ A1+l l0 8 t2 74

Likutin€ vertd ll n0 I 0 2 124
Nuddvdto, bet naudojamo
veikloje, turto isigij imo
vert€ 0 0 6 4 6 t6

--l

2016-12-31 atliktas tulto nuveftejimo testas. Turtas ivertintas naudo.iimo verte. taikant tokias
s4lygas:

- pinigq srautas buvo skaidiuojamas 2017-2038 terminui. nes tai vertinamo turto nusideveiimo
terminas.

- diskontuojant pinigq srautus, taikyta 5,24 proc. diskonto norma, kLrriq kredito uniia taike
2016 metais skaidir-rodama uZtikrinimo priemoniq pinigq sraurus.

Remiantis atliktais skaidiavimais nustatyta turto naudojimo verte didesne uZ balansing
vertg, todel valdybos sprendimu nutafta, kad turto nuvertejimo nera.

12



14 PASTABA MOKETINOS STIMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

15 PASTABA MOKETINOS SIIMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO
UNIJOS NARIAMS

Pallkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariarns svyruoja 2016o iki 2,5 % (2015 m. nuo 0.01 yo iki 3,9 %), iuridiniams nariams - nuo 0.01 % iki I ,7
nuo 0,01 oA iki 3,9 o/o), uL indelius iki pareikalavimo 2016 m. - 0 % (2015 m. 0 %).

m. nuo 0.01

% (2015 m.

Straipsnis 20r6-t2-31 20ts-12-31 Pokytis, tlikst.
Eur

Paskolos iS LCKLI f-i 86 -JJ

Straipsnis 20r6-t2-3r 2015-12-31 Pokytis, tiikst.
Eur

Iki pareikalavimo:- frziniams nariams 1787 1 370 417
- kredito uniiu asoc uotu nanll 16 90 -41

Kltoms orgamzacl oms 14 l5
Viso isipareigo.iimq iki pareikalavimo: t847 t475 372
Terminuoti indeliai: - fiziniams nariams 2479 2875 -396
- kredito uniiu asoc uotq nanq I U

Viso terminuotu ind€liu: 2480 2876 -396
I5 viso 4327 4351 -21

16 PASTABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI
Straipsnis 2016-12-31 201 5-1 2-3 I Pokytis, t[kst.

Eur
Moketinos indeliq draudirno imokos 0 ) 2

Sukauptos audito iSlaidos a
J J 0

Surinkti moketini mokesdiai 0 I -l
Atostogq kaupiniai l0 9

I5 viso 13 15 1

I7 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapitalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 382 tukst. eurq (2015 m. - 374 tukst. eurq). Jis sudarl,ras iS

pagrindiniq ir papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verte yra 28,96 llur. Visas LJnijos pajinis
kapitalas apmoketas.

Kiekvienas Unijos paiininkas, turintis pagrindini pajq. turi vienq bals4. nepriklausomai nuir
jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje su.juo atsiskaitoma
gr4Zinant iSpirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

Pagal 2016-06-30 priimto istatymo ,,Del kredito unijq istatymo I-796 pakeitimo" Nr. Xn-
2567 nuostatas, nuo 2018 m. sausio I d. kredito unijq papildomi pajai. kurie isigyti iki 2016-12-31.
nebus itraukiami i kredito unijos pajini kapital4 skaidiuojant maZiausi4 kredito unijos kapital4 ir
veiklos rizikq ribojandius normatyvus irbus apskaitomas kaip skolintas kapitalas. Pagal 2016-12-31
blklg tokiq pajiniq inaSq verle yra 336 t[kst. eurq.

Per 2017 metus planuojama vis4 netvarq unijos kapital4 paversti tvariu kapitalu.

13



P r iv aloma.s is r ezerv us

Unijos privalomasis rezervas nebuvo sudarytas.
Nuosavo kapitalo pokydiai pateikti aiSkinamojo raSto priede Nr.1 .,Nuosavo kapitalo

pokydiai".

I8 PASTABA TURTO IR ISTPAREIGOJIMU GRUPAVIMAS PAGAL LAIK4
Uniios turto ir isipareigoiimu strukt[ra nasal termi

19 PASTABA VEIKLOS RIZIK  RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4 ribo.jandius normat)'vlrs.
taikomus kredito unijoms. Per ataskaitinj laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.

Informaciia anie uniios rodikli

illl0s Iur[0 ]r lsrparelgollntu slruKlura Iermlnus
20L6-12-31 Iki 3 men. Nuo 3 men.

iki I metq
Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5

metai

IS VISO

TufiaS 942 812 2011 858 ,1689

fsipareigojimai. kapitalas ir
rezervai

2769 1296 328 296 4689

Likvidusis turtas l6cXr

|,lnamleJ r lslparelgoj lmal 3802

2015-12-31 Iki 3 m6n. Nuo 3 men.
iki 1 metq

Nuo I
iki 5

metu

Ilgiau
kaip 5
metai

IS VISO

Tufias 995 562 253 s 679 177 1

f sipareigojimai, kapitalas ir
rezervai

2551 I 593 300 321 477 1

Likvidusis turtas 2387

3693

rtlurttl autc url u

Rodiklis 2016-12-3r 20ls-12-3r LB nustatytas
dydis

Kapitalo pakankamumo rodiklis, proc. t4,03 18.94 >13 proc

Likvidumo rodiklis. oroc. 44^59 64.63 >30 proc

Atviros vienos uZsienio valiutos pozicijos
rodiklis (EURLJ)

0 U vRsl5%
(iSskyrus EUR)

Maksimalios paskolos sumos vienarn
skolininkui normatyvas. proc, nuo Unijos
kaoitalo

11 11 21.99 <25 oroc.

Investavimas ! ne nuosavybes verlybinius
popierius, proc. nuo balansinio turlo

r0.17 28.6 t <35 oroc.

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popier
pofil-elio modifikuota frnansine trukmi. meta

Ll
I a)| /1 3.13 <2 nretai

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo
susijusiq asmenq rodiklis, nuo perskaidiuoto
kredito uniios kapitalo

8.60 8.79 <10 orocentu
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20 PASTABA INFORMACIJA APIE PINIGU SRAUTUS

Infbrmacija apie pinigq srautus pateikta priede Nr.2 ..Pinigll srautll pokvciai"

21 PASTABA SUSIJUSIOS SAIYS

Unijos susiiusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai. stebetojq tarybos nariai.
paskolq komiteto pirmininkas. vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito Lrni.ios
vadovu arlimaisiais ry5iais susijusiais asmenimis Siame straipsny,je laikoni kredito unijos yadgr,g
sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (ivaikiai), tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys. jeigu kredito Lurijos
vadovas valdo jq kvalifikuotE istatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisiu dali.

Unijos susijusioms Salims iSduoda paskolas bei priirna indelius rinkos s4lygomis.
Salims iSduotu nask lu ir orii indeli likudiai

22 PASTABA ISTATYMTJ ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo. likvidr.rmo.
maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normat\,\,us.
2016 m. gruodZio 31 d. KLI atitiko visus privalomus reikalavirnus.

23 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unija per 2016 m. nura5e paskolq ui. 24 t[kst. Eur (201 5 m. - 13 tukst. Eur). o susigr4Zino
30 tukst. Eur (2015 m. - 15 tfikst. Eur). 2016 m. pabaigoje nuraSytq ir nesusigr4Zintq paskolq likuris
buvo 53 ttkst. Eur (2015 m. - 59 tfikst. Eur).

Kiti nebalansiniai isipareigo.iimai: 8l tlkst. Eur iSlq f sipareigojirnai suteikti paskolas.

2016 m. 2015 m.
Priskaidiuota su darbo uZrnokesdiu susijusitl iSmokll
ir joms tenkanciq socialinio drauclimo imokr..f suma

LJ 25

Kitos iSmokos (tantjemos, pallkanos. ir kt. ) I

fsipareigojimq vadovybei. neiskaitant priimtLl
indeliq, likudiai laikotarpio pabaigoje

)

u5l lusl0IIls ms lsouol S o lr llm I ru lrkuciai:
2016-12-31 2015-12-31

ISduotq paskolq likudiai 79 r08

Priimtu indeliu likudiai 56 56

Nuomos ir panaudos b[du gautas ir naudojamas turtas:

Nuomos ar panaudos b[du valdomas turtas Nuomos trukmd

neapibreZta

L)



24 PASTABA PELNO (NUOSTOLIIJ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, ttikst. Eur
1. Nepaskirstytasis pelnas (nepadengtas nuostolis) (54.95)

finansiniq metq pradZioje
2. Grynasis finansiniq metq pelnas (nuostolis) (31.02)
3. Paskirstytinasis pelnas (nuostolis) (1+2) (85.97)
4. Nuostolio dengimas i5 Rezervinio kapitalo 0.00
5. Pervedimai iS atsargos kapitalo 0.00
6. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas i (35.97)

kitus metus) (3-4-5)

25 PASTABA POBALANSINIAT IVYKIAI

ReikSmingq pobalansiniq ivykiq iki galutines finansines atskaitomybes sudarymo nebuvo.

Admini stracij os vadovas

Vyriausiasis buhal teris

Ar-rdrius Mackor-ris

//a/t^e - Edita Aleksandrar,iciene

IO



AiSkinamo.lo raSkr priedas Nr'. I

UTENOS KREDITO UNIJ,\
( Jrn(lncs prr udinirnas)

I 10088423. Au5ros 34-1. Utena
(jmones kodas. adresas. kiti duomcnls)

NT OSA\ O KAPITALO POKYCIAI

2016 metq tukst. Eur

Pajinis
lcipitalas

Rezervai ir kapitalai Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)

15 viso

privalomasis atsargos kiti

Likutis uipradjusiq finansiniq metq
pabaigoje

380 0 0 0 -61 311

Apskaitos politikos pakcitinto rezultatas

Esminiq klaidq taisy rno lezultatas

PerskaiCluotas likutis uZpra€jusiq
finansiniq metq pabaigoje

380 0 0 0 -61 fl{

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje
nepripaZintas pelnas (nuostol iai )

Ataskaitinio laikotarpio grvnasis pelnas

(nuostoliai )

6

Pelno dalis. skiriama aptvartai
proporcingoms iSmokoms ir (ar)

dividendams moketi

Kitos iSmokos

Sudarl ti rezervai

Panaudoti rezervai
)ajinio kapitalo pokytis -(
Likutis praCjusiq finansiniq metq
pabaigoje

374 0 -55 319

Pelno (nuostoliq) ataskaito.ic

nepripaTintas pelnas (nuostol iai )

Ataskaitinio laikotalpio grynasis pelnas

(nuostoliai )

-il

Pelno dalis. skiriama apyvarlai
proporcingoms iSmokoms ir' (ar)

dii,idendarns moketi

Kitos iSmokos

iudlrlti rezcnui
Panaudoti rezervai
rajinio kapitalo pok) tis 8 U

Likutis alaskaitiniq finansiniq metq
pabaisoie

382 0 0 -86 29(

Adrninistraci i os vadovas Andrir-rs Mackonis
( jnrones vadovo parcigq pavadinirnas) ( parasas )

(r'ardas ir pavardc)

V) r. finansininkd A/A.A^4- Edira Aleksandlur iiiene
t \ ).il.stol. 'u.a'c'o , nu,t

tvarkrti apskaitq kito asrnerrs pareigq pavadinintas)



AiSkinamo.io raSto pricdas Nr.2

UTENOS KREDITO UNIJA
(iniones pavadinimas)

I 100u8423. AuSros. l4-3. tJtena

(jmorris kodas. adrcsas. kiti duomcnrsl

PINIGU SRAUTU POKY.IAI

Eit.
Nr.

Straipsniai Pnstabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradig

finansiniai metai
I Pagrindinis veiklos pinigq srautai
I.l. t gautos palIkanos l1) l5!
1.t.2. sumokdtos palukanos 21 .)q

I. t Re:ullatas 99 t25
t.2.1 gauti komisiniai t7 Il
t.2.2 sumokcti komisiniri 6
1.2 2 Re:ul/otas ()

I.3.1 tos ui paslaugas gautos sumos I (.)

r.3.2 os uZ paslaugas sumokctos sumos I09 t2(
t.3 Re:ultetas -90 rj
r.4.1 susigr4Zintos paskolos ir kitos iplaukos iS kredito

uniios nariq
t2t2 7'72

t.4.2 suteiktos paskolos ir kitos iSmokos krcdito uniios
nariams

I 860 9.1(

l1 Re:ultatas -618 t68
I.5.1 indcliq ir speciirliosirrs pask rlies le.Sq iplaukos 9017 8947
t.5.2 indeliq ir specialiosios pask rties leiLl iSmoktrs 9065 u35u
1.5. Re:ultatas t8 5 [J9

I.6.1 !plaukos i5 kredito istaigu t3 t7 531
1.6.2 iSrnokos kredilo j stai goms 15,19 575
t.6. Re:ultatas -/)l -ll
I.13. i.itos pagrindines ve klos pinigq pl lukos (.,

I.14. iitos pagrindines re klos pinigq Smokos IJ

t.7.3 ;umokdtas pelno mokestis o (

1.7 l?e:ultatos 0 0

Grvnieii pagrindinds veiklos uinigu srautai -878 ,13.1

il. InvesticinOs veiklos pinisu srautai
It.t.t iplaukos perleidZiant vertybinius popicrius tt9( 1372
It. r.2 iSrnokos isigy.jant r crrl hinius ptrpielius I 599

il.l Re:ullotos 896 -227
II.2.l iplaukos perleidZiant ilgalaiki rnaterialqii"

nematerialqjj turt4
,)

|.2.2 i Smokos isigy iant i lgalai ki material u.j j. nemarcf ialqj i
Lurtel

IL 2. Re:ultatas 3 -2

II,3.I kitos investicincs veiklos pinigu iplaukos ( (,

r t.3.2 kitos in."'esticinds veiklos ltinigq iSmokos (

t.3 Re:ultatas U 0

Grvnieii investicinds veiklos rrinigu srautai 899 -229



AiSkinamolo raSto priedas Nr.2

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastabos

Nr.
Finansiniai

metai
Pradjg

finansiniai metai
III Finansinds yeiklos pinigq srautai
III I ra.jq imokos I05 92
III t.2 iSstoiusiems naliams graTinti pagrindiniai ir papildonri

pa.jai
97 97

III l.J relno dalics iirnukejinrrs klcdittr uniios narilnrs
il1 I Re:ultalos

cY )
IIt.2.l ragal subordi nuotuosius j si parei go.i i mus gautos sunlos 0

III 2.2 ragal subordinuotuosius isiparei go.j irnus sumokitos
iumos

0

!t t.2 Re:ultotas 0 ()

III.3. I iitos llnansinis veiklos pinigq plaukos

I I I.3.2 tos llnrnt'n 'r r eiklos pinigq Smokos

tr. 3. ?.e:ultatos t) I)

Grynieii finansin6s veiklos pinigu srautai 8

IV. Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumaZ6jimas) 29 l9t

Pinigai Iaikotarpio pradZioie 738 53!
VI. Pinigai laikotalpio pabaigoje 767 7.r t

Administraciios vadovas
(inroncs vadovo parcigq pavadininras)

Andrius Mackonis
( pll rilSas ) ( \'aruas ir parurde)

Yyr.finansininke flfu<rr, - trdita Areksandravidene
(vyriausioio buhalterio (buhalterio) arba galiniio 'ipurusas)- (rrrdus ir.pavarcle)
tvarklti apskaitq kito asmens pareigq pavadinirnas)
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