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PASKOLŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 
 Paskolų komitetą sudarė keturi nariai: Ernesta Kuniauskaitė-Stankevičienė,, Justina Gruodienė, Stasė 
Maigienė ,Vytautas Vanagas ir Valentina Biveinienė. Šie paskolų komiteto nariai buvo išrinkti 2015 metų kovo 
mėn. vykusiame visuotiniame narių susirinkime. 
 
 Paskolų komiteto posėdžiai 2020 metais pagal poreikį vyko po kelis kartus per mėnesį. Kiekviename 
posėdyje būdavo svarstomos narių paraiškos paskoloms gauti, taip pat kas ketvirtį buvo aptariama paskolų 
portfelio kokybė, nagrinėjamos vėluojančių paskolų priežastys, tvirtinamos naujos paskolų užtikrinimo 
priemonių vertės. Paskolų komitetas teikia kredito unijos valdybai rekomendacijas dėl paskolų suteikimo, kai 
jų suma yra didesnė nei 3000 Eur. Prašymų mažesnėms paskoloms suteikti paskolų komitetas nesvarsto. 
 
 Per 2020 metus viso buvo gautas 144 prašymai paskoloms gauti, paskolų sąlygoms pakeisti. Dalis kaip 
visada, prašymų buvo atmesta gavus neigiamos informacijos apie skolininko reputaciją bei sužinojus, kad 
skolininkas turi pradelstų ir piktybiškai nesumokėtų skolų, esant netinkamai paskolos grąžinimo užtikrinimo 
priemonei. Visų paskolų gavėjų kreditingumas buvo tikrinamas UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų 
administravimo sistemoje, teikiančioje informaciją apie asmenų turimas ir turėtas skolas, pajamas, turtą ir turto 
areštus, šeiminę padėtį, paimtus vartojimo kreditus. 
 
 Dažniausia paskolų gavėjų buvo prašoma įkeisti nekilnojamąjį turtą, rečiau – kilnojamąjį, daugėja 
paskolų, užtikrintu valstybės įstaigų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ bei UAB „Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas“  garantijomis. Retais atvejai paskolos buvo užtikrinamos kito asmens laidavimu, vartojimo 
kreditų atvejais – netesybomis. 
 

Per metus buvo išmokėta paskolų už 3,267 mln. Eur (2019 metais – 3,509 mln. Eur). 
 
 2020.12.31 Utenos kredito unija turėjo 478 aktyvių paskolų (412 – 2019 m.), suteiktų 397 asmeniui. 
Visas paskolų portfelis sudarė 7,025 mln. Eur (2019 metais – 6,417 mln. Eur). Vidutinė paskola sudarė apie 
14,69 tūkst. Eur (15,57 tūkst. Eur – 2019 metais). 
   
 Didžiąją dalį paskolų portfelio – 50,33 proc. (3,536 mln. Eur) - sudarė paskolos žemės ūkiui, 23,72 
proc. (1,666 mln. Eur) – su nekilnojamuoju turtu susiję kreditai, 14,65 proc. (1,029 mln. Eur) – verslui,  11,30 
proc. (0,794 mln. Eur) – vartojimo kreditai. 
 
 Paskolų kokybė apibrėžiama paskolų portfelio rizikos rodikliu ir specialiųjų atidėjimų dalimi nuo visų 
paskolų. Utenos kredito unijos paskolų portfelio rizika (paskolų, kurių įmokos vėluoja daugiau nei 31 dieną, 
dalis)  
2020.12.31 sudarė 1,44 proc. (2019 m. – 1,54 proc.). Specialiųjų atidėjimų paskoloms ir sukauptoms pajamoms 
dalis nuo visų paskolų 2020.12.31 sudarė 0,93 proc. (2019 m. - 0,83 proc.). 
 
 2020 metų pradžioje nurašytų paskolų balansas buvo 67,34 tūkst. Eur, o metų gale – 65,10  tūkst. Eur. 
Per metus buvo susigrąžinta, tame tarpe ir su antstolių pagalba – 2,24 tūkst. Eur anksčiau nurašytų paskolų. 
 
 
 Paskolų komiteto pirmininkė      Justina Gruodienė 
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