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Nuomon€

Mes atlikome utenos kredito unijos (toliau - Unijos) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 201g m.gruodZio 31 d' balansas, t4 dien4 pasibaigusiq metq peino (nuostoliq) ataskaita ir aiskinamasis rastas.
iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, *Aita.
M[sq nuomone, kaitos visais reiksmingais atZvilgiais teisingai pateikia unijos2018 m' gruodZi i ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatusir pinigq srautus likoje galiojandius verslo apskaitos standartus.
Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito stand

taip prat laikomes lavimq, sus
audito istatymu ir Mes tikime
tinkami musq nuo

yu46vybes ir uZ valdym4 atsakingrl asmenq atsakomybe uz finansines ataskaitas

vadovybe yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal Lietuvos
Respulblikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhalterinfapskait4 ir finansing
atskaitomybg, ir verslo apskaitos standartus ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone,
yra bhl"ina ftnansinems ataskaitoms parengti be reiksmingq iskraipymq del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo iverlinti unijos gebejim4 tEsti veikl4 ir atskleisti
fiei b[tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo
taikymu, isskyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti unrja ar nutraukti veikl4 arba neturi
kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

ULvaldym4 atsakingi asmenys privalo priZiDreti Unijos finansiniq ataskaitq rengimo procesa.
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Auditoriaus atsakomyb0 uZ finansiniq ataskaitq audit4
MDsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikdnim4
reikSrningai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas _ tai auk5to
iSkraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyt
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laiko
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos v
remiantis hnansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemesprofer;inio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Jrlustateme ir ivertinome finansiniq ataskait
rizrk4, suplanavome ir atlikome procedDras
tinkamq audito irodymq mDsq nuomonei
ne rizika yra didesne
ap bDti sukdiavimas, kl
k,o paisymas.

' Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedlras, o ne tam, kad galeiume pareiksii nuomong apie Unijos
viidaus kontroles veiksmingum4.

' {r'ertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagristum4.

mo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,

atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MDsq iSvados pagristos audito
irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Tadiau, busimi ivykiai ar s4lygos
gzLli lemti, kad Unija negales toliau tgsti savo ,reiklos.

' |vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukt[r4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindLiantys sandoriai ir lvykiai taip, kad atitiktq teisingo
paLteikimo koncepcij 4.

Mes, be visq kitq dalykq, informavome uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir atlikimo
laik4 b'ei reikSmingus audito pastebejimus, iskaitant svarbiirs vidaus kontroles trukumus, jeigu juos
nustat(:me audito metu.

Auditorius Virginijus Saldukas
2019-t)2-21
Auditoriaus paZyrnejimo Nr. 00
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UTENOS KREDITO UNUA

110088423, Auiros s. 34-3. Utena
(trnoili5 kodils rdresrs trri duornen\sl

2018 m gruodZio mdn.3l d. BALANSAS

201 8-02-21 Nr
(itlilskrttos sodrl Ino drta)

2018 metai

(Tvirtinirro Zyma)

tukst. Eur
(rtrskrrlos tikslurno l\Br it t"t'uri-

1't,[rTAS Pa sta bos

Nr.
Fina nsinini

nreta I

l'radjg
fi nansi n ia i

mctai{. I-TJRlAS
6265 474

Pinigai ir pinigq ekvivalentai 6 723 57t

I nvestictjos j vertybin ius popierrus 7 88 59:

III Kredito jstaigonrs suteiktos paskolos ir kitos iS.jq gautinos sumos
8 I 143 343

IV, Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir kitos iS jq gautinos sumos
9 4t84 l08t

Kitas finansinis turtas l0

Atsargos, uZ skolas perirntas ir kitas turtas ll ll
VI llgalaikis materialusis turtas l2 l4 It
vill Nematerialusis turtas l2

TT]RTO IS \'IS(} oro:) 41{t

N IJOS/rVAS t({p TTALAS lR lSrpAI{BicOJrr\m Pas ta bos

Nr.
Finansin ia i

metlll
I'ra dj g

finansiniai
m etai

B ||{OKETINOS SUN{OS rR ISIpAREIGOJ tMAl 5915

Moketinos sumos ir lsipareigojimai kredito istaisoms 13 t77( 154

Moketinos sunros ir jsipareigojimai klientams ir kredito unijos nariarns
1/ 4622 +.1)

II Kitos moketinos sumos ir lsipareigojimai l-) lo
IV Atidej iniai

0

S ubordinuoti jsrpareigojimai
0

NUOSAVAS I(.!,PITALAS
JfU JZ/

Pa.jinis kapitalas t6 3t!
1I Privalomie.j i rezerv ai ir kapitalas 0

III Perkainoj imo rezervas 0

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) z) l1
IVI Ankstesniq metq peJnas (nuostoliai) 23 -10 -86

Y2 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 23 4l 7(
NUOSAVO I(APrr.q,Lo lRm.

I
626: 111t

\drn in istracij os vgdo y.g
(trloncs rildo\ o parcrgq prvadUiljnrt

/tyn An4lius Mackonis
{vardas ir pavarde)

V;r. tinansininke
(\ \ rirtrsiojo buhalrcrio Ouhrttcno) rrbr grtiilcro

- /,..-.-V1((Ctttq,
(Pilrrsat

Edita Aleksandlvidiene
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UTENOS KREDITO UNIJA
(tnronis prvrdininnLs)

I 10088423, AuSros g 34-1, Urena

2018 m. gruodZio mdn.3l d. PELNO (NUOSTOLIU ATASKAITA

2019-02-21 Nr
(rt"skartos srdilamo dura)

2018 metai
(ataskotlrilrs laikotoiTJis)

(Tvirtinimo Zyma)

tukst. Eur
(ataxkailor tikslumo lySis ir valirLr)

Eit.

Nr.
Irinansiniai

nr ctni

Paliikanq pajamos t7t 141

II Palukanq s4naudos 3 r8

III Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos 2 3 Jq

Komisiniq ir klientq aptarnavinro veiklos s4naudos 2

Finansinio turto vertds pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 4l 5t

Specialiqjq atidej iniq sqnaudos 3 -2t

v2 Krtas finansinjo turto vertes pasikeitimo ir pardavimo rezultatas 3 20 3

VI Kitas finansines ir investicines veiklos pelnas (nuostoliat)

vll Pelnas (nuostoliai) i5 finansiniq operacrjq c 0

VIII Bendrosios administracines s4naudos 4 72 131

Kit6s veiklos pajamos

Kitds veiklos sanaudos

{t. E LN;\S (\ TJOSTOLIA D pRI ES Ap)t O KESTTN I t\,L.l -13 8(

XII Pelno mokestis 5 2

\ GR} NASIS I'IL]\.]\S (\UOSTOLI.{I ) ;lt 7(

qd"ljl!q"Uqr vadovas
(/nrorcs vadovo partifl pavadrnrmas) # Andrius M_ackonis
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Utenos kredito unija

AISKINAMASIS naSu.s
2018 M. GRUODZTO 31 D.

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

BENDROJI INFORMACIJA

Utenos kredito unija (toliau KU) buvo uZregistruota LR lmoniq rejestre 2002 m. gruodZio l9 d.
Lietuvos bankas 2002 m. gruodZio 12 d. iSdave licencij4, suteikiandi4 teisg teifti Lietuvos Respublikos

kredito unijq istatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas licencines finansines paslaugas':
- indeliq ir kitq gr4Zintinq lesq priemimas ir neprofesionaliq rinkos dalyviq;
- pinigq pervedimas;
- valiutos keitimas (grynaisiais pinigais).

Utenos kredito unija, tai kredito istaiga, kuri tenkina savo nariq Dkinius ir socialinius poreikius ir turi
licencij4 verstis, ir verdiasi indeliq ir kitq gr4Zintinq leSq priemimu i5 neproiesionaliq rinkos dalyviq ir jq skolinimu,
taip pat turi teisg verstis kitq LR kreditq unijq istatyme nustatytq finansiniq paslaugrp teikimu isiatyme'ngstatytiems
asmenims ir prisiima su tuo susijusi4 rizik4 bei atsakomybg.

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

kredito unijq istatymu, Lietuvos Respublikos finansq istaigq jstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatiniq
bendroviq (kooperatyvr-1) istatymu bei kitais lstatymais, prieZiDros institucijos priimtais teisei aktais ir savo jstatais.

Unija yra Lietuvos centrines kredito unijos (toliau tekste LCKU) nare.
KU yra isikDrusi adresu AuSros g. 34-3, Utena.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje KU dirbo 7 darbuotojai (2017 m. pabaigoje - 6 darbuotojai). Vidutinis
darbuotojo mdnesinis darbo uZmokestis buvo 2018 metais - i45,85 Eur ,2011metils - 579,33 Eur.

kredi

APSKAITOS PRINCIPAI

Zemiau yra iSdestyti pagrindiniai apskaitos principai, naudoti 201 8 metq finansiniq ataskaitq parengimui.

Pagrindas parengimui

Finansinds ataskaitos yra paruo5tos pagal Lietuvos Respublikos 2013 m, vasario 07 d.43 verslo apskaitos
standart4 ,,Kredito unijq apskaita ir finansines ataskaitos,,.

unijos apskaitos politika patvirtinta 2003-01-11 ir pakeista 2o1l-og-22.
Kredito unijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais - prasideda sausio 1 dien4 ir baigiasi

gruodZio 3l dien4.
Sumos finansinese ataskaitose yra pateiktos Lietuvos nacionaline valiuta - t[kst. eurq (tlkst. Eur).
Sandoriai uZsienio valiuta apskaityti pagal oficialius valiutq kursus, galiojandius keiiimo dien4: pelnas ir

nuostoliai, atsiradg ivykdZius Sias operacijas bei perskaidiavus uZsienio uutlrtu ivertintus piniginiui iurto bei
isipareigojimq likudius vietine valiuta, apskaitomas pelno (nuostoliq) ataskaitoje. Metq pabaigoje ifueiai uZsienio
valiuta perkainojami metq pabaigoje galiojusiu kursu.

Infrorrnacua apte Kreorlo untlos nanus tr asoc uotus narius:
2018-r2-31 2017-12-31

Nariai Asociiuoti nariai Nariai Asociiuoti nariai
Fiziniai qsmenvs 1510 0 I 541 0
Juridiniai asmenvs 0 l7 0 66



Pa grindiniai principai

Atsargumas (konservatyvumas). Kredito unija pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais jos turtas,
nuosavas kapitalas ir isipareigojimai, pajamos ir s4naudos bDtq ivertinti apdairiai, t. y. kad jq verle nebiitq
nepagrjstai padidinta arba nepagrjstai sumaZinta.

Turinio, o ne formos pirmenybe. Ukines operacijos ir lkiniai jvykiai kredito unijos apskaitoje irasomi pagal
jq turinj ir ekonoming prasmg, o ne tik pagaljq juriding form4.

Reik5mingumas' Finansinese ataskaitose kredito unija pateikia vis4 pakankamai reiksming4 informacij4.
Informacija reik5minga tada, kai j4 praleidus arba pateikus neteisingai finansiniq ataskaitq vartotoJii gali priimii
neteisingus ekonominius sprendimus,

Veiklos tgstinumas. Finansinds ataskaitos rengiamos remiantis prielaida, kad kredito unija veiks ir tgs savo
operacijas pakankamai ilgai, kad ji nesiruo5ia likviduotis ir jos veiklos sritys nebus reiksmingai apribotos.

Apskaitos pastovumas. Kredito unijos skirlingq laikotarpiq finansiniq ataskaitq duomenys yra palyginami.
Kaupimas. Veiklos operacijos pripaZistamos tada, kai jos ivyko (ne pinigq gavimo arba isleidimo

momentu), ir nurodomos to laikotarpio finansinese ataskaitose. Finansines ataskaitos,-parengtos taikant kaupimo
princip4, informuoja varlotojus ne tik apie praeities jvykius, bet ir apie isipareigojimus moketi arba gauti pinigus
ateityjer.

Suprantamumas. biiti suprantamos vartotojams, turintiems pakankamq
ekonornikos bei apskaitos oti pateikta informaciia.

Svarbumas. Infor a r artotojams iveftinti praeities, dabarties ir ateities ivykius,priimti ekonominius sprendimus ir suvokti anksdiau priimtq sprendimq veiksmingum4.
Patikimumas, tikrumas ir teisingumas. Informacija patikima tada, kaili yia tiksli, iSsami ir joje nera

reikSmingq klaidq. I5 kredito unijos finansines ataskaitos turi blti matyti tikra ir ieiiinga finansind bukli iaip pat
tikri ir iieisingi veiklos ir finansinds blkles pasikeitimai.

Palyginamumas. Kredito unijos pajamos, uZdirbtos
palirtorn is uZdirbant tas pajamas.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

per ataskaitinj laikotarpi, siejamos su s4naudomis,

Pinigq ir pinigq ekvivalentq straipsnyje parodomi kredito unijos kasoje, bankuose ir kitose kredito jstaigose
lvairia'valiuta laikomi kredito unijos pinigai ir indeliai iki pareikalavimo, kuiie pripaZjstami ir vertinami puguf tA-
ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" nuostatas.

Finansinis turtas

Investicijq i vertybinius popierius straipsnyje parodomos investicijos j Lietuvos banko, Lietuvos
Respublikos ir kitq Europos ekonominds erdvds valstybiq vyriausybiq vertybinius popierius bei Lietuvos Centrinds
kredito unijos kapital4. Sie verlybiniai popieriai pripaZjstami ir vertinami pagat tS-o.yo verslo apskaitos standarlo
,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai,, nuostatas.

Kredito unija turi:
iki i5pirkimo termino laikomi LR Vyriausybes verlybiniai popieriai, kurie apskaitomi amortizuota

savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq paliikanq metodq.

Kredito istaigoms suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos Salies ir uZsienicr
kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji indeliai, taip pat kitos gauiinor ,.-o, ir avansai. paskolos ir iS
anksto kredito istaigoms pervestos leSos pripaZistamos ir vertinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto
,,Finansinis turlas ir frnansiniai isipareigojimai" nuostatas. Siame straipsnyje taip pat pu.odo.o, paskolq ir
terminuotqjq indeliq sukauptos pal[kanos.

Kredito unijos nariams suteiktq paskolq ir kitq i5 jq gautinq sumq straipsnyje parodomos kredito unijos
nariams suteiktos paskolos ir i5 jq gautinos sumos karlu su sukauptomis palui<anomis. Suteiktos paskolos ir gautinos
sumos pripaZistamos it veftinamos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto,,Finansinis turtas ir fininsiniar
isipareigojimai" nuostatas (amoftizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaidiuotq palgkanq metod4).

Pasko14 vert es s umaiej i m as



Paskolos yra vertinamos vadovaujantis Lietuvos RespLrblikos teises aktais, Lietuvos Banko valdybos
nutariLnais, kredito r-rnijos pasl<olq vertinimo taisyklemis, kredito unijos finansines skolininko b[kles vertinirno
tvarka ir Verslo apskaitos standartais.

Paskolos vertinamos ne rediau kaip kart4 per menesj. I(redito unija paskolq vertinimo metu nllstato, ar
nebuvo nuostolio ivykiq ir ar paskolos vertd nesumaZdjo. AtsiZvelgus j vetinimo rezultatus, paskola priskiriama
atitinkarnai paskolLl rizikos grupei.

Paskolos, ivertinus rizik4, grupuojamos i penkias grupes. AtsiZvelgus i paskolos rizikos grupg,
kredito unijos valdybos patvirtinti ir finansindse ataskaitose taikyti tiketini paskolos apskaitin€s vertds dalies
sumaZdjimo dydZiai pateikti lenteleje:

Paskolq veftds sumaZejimas skaidiuojamas atsiZvelgiant ! paskolq rizikos grupq (tiketin4 atgauti paskolos
apskaitines vertes dali) ir uZtikrinimo priemong (uZtikrinimo priemonds pinigq sraut4). npskaidiuojant uZtikrinimo
priemonds pinigq sraut4 taikoma 4,70 proc, diskonto norma (2017 metais taikyta 4,71 proc. diskonto norma)"

Paskolq verlds sumaZejimas 2018 ir 2017 metais bLrvo skaidiuojamas pagal Unijos patvirtintas taisykles,
kLtrios parengtos vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2009-03-26 nutarinru Nr.38 patvirtintas kredito unijq
abejotinq aktyvq grupavimo ir specialiqiq atidejiniq (atidejimq) abejotiniems aktyvams sudaryuro bei apskaitos
taisykles.

Kito finansinio tutlo straipsnyje parodoma gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir
nematerialqii turt4, biudZeto skolos kredito unijai ir kitas finansinis tufias, neparodytas kituose balanso
straipslliuose. Kitos gautinos sumos ir kitas finansinis turlas pripaZjstamas ir vertinamas pagal 1S-ojo verslo
apskaitos standarlo ,,Finansinis turlas ir finansiniai jsipareigojimai,, nuostatas.

Nefinansinis turtas

Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto straipsnyje parodorna kredito unijos turimq atsargq, uZ skolas
perimto nefinansinio tur1o, kuri artim iausiu metu ketinama parduoti, ir j kitus turto straipsnius ne jtraukto turto ver1e.
UZ skolas perimtas nefinansinis turtas, kuri arlimiausiu metu ketinama parduoti, pripaZjstarnas tikrqja verte atdmus
pardavimo iSlaidas, o veliau kaip ir atsargos vertinamas pagal 9-ojo verslo apskaitos sta;dado ,,Atsargos,,nLlostatas.

Ilgalaikio materialiojo 1ut1o straipsnyje parodoma kredito unijos veikloje naudojamo
ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje uZregistruoto pagal 12-ojo verslo apskaitos standarlo ,.llgalaikis

materialusis turtas" nuostatas, vertd.
Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma kredito unijos verkloje naudojamo
nematerialiojo turto, pripaZinto ir apskaitoje uZregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto
,,Nematerialusis turtas" nuostatas, vefte.
Ilgalaikis turtas (patvit'tinta minimali ilgalaikio tufto isigijimo savikaina 290 Eur, (2017 rn. - 290 Eur)

parodomas isigijirno verte, sumaZinta sukaupto nusidevejimo (amortizacijos) ir turto nuvertejimo suma.
Nusidevej irnas (amortizacija) apskaidiuojamas naudojant tiesin j b[d4, proporcingai nura5ant kiekvieno atskiro tufto
vieneto jsigijirno vertg per numatom4 jo naudojimo laikotarpj.

rlo naudolimo Iaikota i yra tokie
Ilgalaikio turto grupd Nusideveiimo (amortizaciios) laikotarois. metais

Program ne lranga 3

lsigytos EI SES:

Licenc OS 6
Kitos teises o
Kitas nematerialus turtas 4
PrestiZas l5

Pastatai 30

Paskolq rizikos grup€ Apskaitin6s vertds sumai6iimo dydis proc.
2018 m. 2011 m.

standarline (l rizikos grupe) 0 0
galimos rizikos (ll rizikos grupe) 5 5
padidintos rizikos (lll rizikos grupe) 25 25
abejotina (lV rizikos grupe) 50 50
nuostolinga (V rizikos grupe) 100 100



Lengviej i automobi liai l0
Baldai o
Kompiuterine iranga /l

K ta lranga /1

K tas neiSvardintas turtas A

Remonto ir prieZiiiros iSlaidos pripaZistamos s4naudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos
Ilgalail<io materialiojo tufto ri:konstravimo ir remonto darbq registravimas apskaitoje piikluurg. nuo tq darbr,,
suteikiamo rezultato.

Finanriiniai isipa reigoj imai

Moketinq sumq ir isipareigojimq kredito jstaigoms straipsnyje parodoma visa kredito unijos isipareigojirnq
Salies ir uZsienio bankams beikitoms kredito istaigoms suma. Moketinos sumos ir jsipareigojimaikrediio istaigomspripaZistami ir verlinami pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto ,,Finansinis turtas ir finansiniai
j sipare i goj imai" n uostatas.

Moketinq sumq ir isipareigojimq klientams ir kredito unijos nariarns straipsnyje parodoma visa kredito
unijos isipareigojimLl klientams, kurie nera kredito jstaigos, ir kredito unijos nariams suma. Moketinos sumos ir
isipareligojimai klientanrs ir kredito unijos nariams pripaZjstami ir verlinami pagal l8-ojo verslo apskaitos standarlo
,,F inan sini s tuft as i r fi nansin i ai j si parei goj imai" nuostatas.

Kitq moketinll sumq ir isipareigojimq straipsnyje parodomos kitos moketinos suuros ir isipareigojirna.,
neparoCyti kituose moketinq sumq ir isipareigojirnq straipsniuose. Siame straipsnyje parodomos moketinos sumos
ir isipareigojimai pripaZistami ir veftinami paga|24-ojo verslo apskaitos standarlo ,,P"lno mokestis.,, 31 -ojo verslo
apskaitos standarto ,,Atlygis darbuotojui" ir atitinkamus kitus verslo apskaitos standartus.

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

Skolintos leSos i5 pradZiq pripaZistamos tikrEja verte, kuri4 sudaro grynoji gaLrtq lesq suma, aiskaidiavus
sandoriui sudaryti patirtas s4naudas. Veliau skolintos leSos apskaitornos amortizuota savikaina, o tarp gautq grynqjLl
iplaukrl ir padengimo veftds susidargs skiftumas pripaZjstamas pajamorris arba s4naudomis pelno lnuosiotrq;
ataskaitoje per visq skolos padengimo laikotarpj taikant galiojandias pal[kanq normas. Skolintos leSos
pripaZj stamos atsiskaitymo mornentn.

Finansinis tuftas ir isipareigojimai sudengiarni ir neto suma parodoma balanse kai yra teisine galimybe
uZskaityti pripaZintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto surna arba realizuoti turt4 ir jiipareigojim-Lrs vilnu
metu.

Pajamq ir sqnaudq pripaZinimas

Palukanq pajamq straipsnyje parodornos pajamos, uZdirbtos i5 kredito jstaigose laikomq pinigu, kredito
unijos nariams suteiktq paskolq ir kito finansinio tur1o, kuris neveftinamas tikrqja vefte. Amortizuota savikaina
iverlinto finansinio tufto palukanq pajamos apskaidiuojamos taikant apskaidiuottl pal[kanq metod4. palhkanr-,
pajamos pripaZistamos kaupimo principu, jei tiketina, kad bus gauta ekonomine nauda ir pajamr-1 suma gali bgti
patikimai fvertinama.

Pallkanq s4naudq straipsnyje parodomos kredito jstaigoms, kredito unijos nariams ir kitiems klientams
priskaiiliLrotos pallkanos uZ indelius, gautas paskolas ir kitus jsipareigojimus, kurie nevertinami tikrqja verte.

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamq ir s4naLrdq straipsniuose parodomos uZ tarpininkavim4
uZdirbtos pajamos ir patirtos s4naudos. Siame straipsnyje taip pat parodomos kitos pagrindines veiklos pajarnos ir
s4naudos. Visi papildon-rai gauti paskolq administravimo mokesdiai yra nereik5mingi ir pajamomis pripaZjstarri
i5karto juos gavus. Kornisiniq sqnaudos yra pripaZistamos, kai patiriamos. Komisiniq pajamos iS opeiacijq yra
pripaZj:;tamos, kai atliekama susijusi operacija.

Finansinio tutlo veftds pasikeitimo ir pardavimo rezultatq straipsnyje parodomas kredito jstaigoms ir
kredito unijos nariams suteiktq paskolq vertds sumaZejimo ir nuostolio del verles sumaZejimo punuikinir.r.,o
rezultatas. Siame straipsnyje taip pat parodomas vertytiniq popieriq tikrosios vertes pasik.itiro, verlybinir-,
popieriq ir kito finansinio tutlo veftes sumaZejimo ir nuostoliq del verles surnaZejimo panaikinirno rezultatas,
prekybos veftybiniais popieriais ir kitu finansiniu tnrlu pelnas arba nuostoliai. Siame straipsnyje parodomi
specialiqiq atidejiniq, kuriuos formuoja atsiZvelgdama ikiekvieno savo sandorio del finansiniq paslaugq teikirncr
rizikingurn4, i kliento finansing ir ekonoming b0klg, j prievoliq pagal sandorius del finansiniq paslaugq teikirno



vykdym4, i turimas uZtikrinimo priemones Sioms prievolems ivykdyti ir kitas aplinkybes, turindias jtakos kredito
unijos turto vertei, s4naudas.

Kito finansinio ir investicinio veiklos pelno (nuostoliq) straipsnyje parodomi operacijq uZsienio valiuta,
kitq finansiniq priemoniq pirkirno ir pardavimo operacijq rezullatai.

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 s4naudos.

Pelno mokesdio straipsnyje parodoma kredito unijos ataskaitinio laikotarpio pelno mokesdio ir atidetojo
pelno mokesdio suma, Vadovaujantis LR pelno mokesdio istatymu, 2018 metq apmokestinamajam pelnui taikomas
5 proc. pelno mokesdio tarifas, 2017 metq - 5 proc.

Atidetas pelno mokestis yra paskaidiuojamas naudojant mokesdio tarifus, galiojandius ar patvirlintus
balanso sudarymo dien4 ir kuriuos tikimasi taikyti atideto pelno mokesdio turto realiiavimo ar atidetq mokesdiq
j sipareigoj imq ivykdymo laikotarpiu.

Pagrindiniai laikinieji skirlumai atsiranda del sukauptq s4naudq ir patirlq nuostoliq perkelimo. Tarifai,
galiojantys ar patvirtinti balanso sudarymo dien4 yra naudojami atideto pelno mokeidio paskaid,iavimui.

Kai apskaidiuojamas bendras atidetqjq mokesdiq turtinis likutis, jis pripaZistamas finansinese ataskaitose
tik ta dalimi, kurio realizavimas, vadovybes nuomone, yra tiketinas.

Per ataskaitini laikotarpi gautos jplaukos, nepripaZintos Sio laikotarpio pajamomis, balanse parodomos kaip
isipareigojimai, o per ataskaitini laikotarpj fvykdytos i5mokos, ataskaitiniu laikotarpiu nepripaZintos s4naudomis,
balanse parodomos kaip turtas.

Palyginamieji skaidiai

Apskaitos politikos bei apskaitiniq jvertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7 VAS
standart4. KU nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas yra 0.3 o% visos turto
balansines verles, bet ne daugiau kaip 43400 Eur.

Praejusiuose laikotarpiuose iki metq vidurio trumpalaikese skolose buvo atvaizduotas turtas pagal pirkimo-
pardavimo sutarti su fiziniu asmeniu, kuris atperkamas i5 Utenos kredito unijos. Metq viduryje Sis iurtas O: tut rt.
Eur i5 trumpalaikiq skolq perkeltas prie suteiktq paskolq, nes turi joms bldingq poZymiq. Suma reik5minga, todd.
patikslinti palyginamieji skaidiai.

Duomenys pastabose Zemiau pateikti atsiZvelgiant j sj palyginamqjq skaidiq koregavim4.

Straipsnis 2017 m.
patvirtinti
duomenys

2017 m.
patikslinti
duomenvs

Pokvtis. tiikst. Eur

Kredito unijos nariams suteiktos paskolos ir
kitos i5 jq gautinos sumos

3034 3 087 +53

Kitas finansinis turtas 68 15 -53

PalDkanq pajamos 138 141 +3

Komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos pajamos anJI 34 -3



FINANSINIV ATASKAITV PASTABOS

2 PASTABA

3 PASTABA FINANSINIO TURTO VERTES PASIKEITIMO IR PARDAVIMO REZULTATAS

UPAS'IABA PALUKANU PAJAMOS IR SANAUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, tiikst.

Eur
UZ paskolas 178 139 A')

UZ leSas LCKU I I 0

UZ vertybinius popierius 0 I

15 viso pajamq r79 L4l 4l

UZ indelius 17 1a
_tJ 4

UZLCKU paskolas 20 5 15

I5 viso sanaudu 37 18 t9

Grynosios paliikanq pajamos r42 120 ))

A KUMISINIU IR KLIENTU APTARNAV tMO VEIKLOS PAJAMOS IR S AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, t0kst.

Eur
UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokejimo operacijas 2 2 0

UZ kred avlmo lslparelgollmus l1 10 I
Delspinigiq pajamos 8 12 -4
Kitos I1 10 A

I5 viso pajamq 38 34 I
UZ pervedimo, atsiskaitymo ir mokeiimo operaciias 6 5
I5 viso s4naudq 6 5 I
Grynosios komisiniq ir klientq aptarnavimo veiklos
pajamos

1? 29 0

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, tiikst.
Eur

Specialiqjq atiddjiniq s4naudos: -21 'la I
Paskoloms 8 -8 l6

Kitam turtui -29 t4 -15

Kitas finansinio turto vertis pasikeitimo ir
pardavimo rezultatas

20 J/ t7

Invecticijq i LCKU pajq nuvertejimo rezultatas 15 23 -8

Rezultatas i5 nuraSytq paskolq 5 14 -9

Kitas finansinds ir investicines veiklos pelnas
(nuostolis)

4l 59 -18



4 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINES

5 PASTABAPELNO MOKESd

6 PASTABA PINIGAI IR PINIGV EKVIVALENTAI

Kredito unijos balanso straipsnyje Pinigai ir pinigq ekvivalentai parodytas sumas sudaro pinigai jvairia
valiuta kasoje ar laikomi iki pareikalavimo banko s4skaitose ir kitose kredito jstaigose.

Pinigq ekvivalentai yra trumpalaikds, labai likvidZios investicijos, lengvai konvertuojamos i Zinom4
pinigq sumq. Tokios l65os yra be nustatyto termino, o vert€s pokydiq rizika yra labai nedidele. pinigq ir pinigtl
ekvivalentq struktiira ir pokydiai:

7 PASTABA INVESTICIJOS I VERTYBINIUS POPIERIUS

Kredito unija laisvas le5as investuoja i Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir kitq Europos ekonomines
erdvds valstybiq vertybinius popierius bei i LCKU kapital4. Investicijos i vertybinius popierius balanse rodomos
kartu su apskaidiuotomis paliikanomis ir ivertinus vertds sumaZejim4 del galimq nuostoiiq.

S AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, tUkst.

Eur
Operacinds i5laidos 136 92 44
Kitos veiklos iSlaidos l6 21 -5
Amorlizacii a ir nusideve.j imas 9 8
Audito iSlaidos 3 aJ 0
Tantjemos valdymo organams 8 7
[5 viso 172 131 4l

lvl 0 AUDOS
Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, t0kst.

Eur
Atidetasis pelno mokestis 2 A a

I5 viso pelno mokesiio sqnaudrl 2 4 a

Atiddtojo pelno mokesiio turto jud6jimas

Likutis metq pradZioje 8 12 -4

Turto pokytis: 2 4 -2

del laikinqiq skirlumq mokestiniq nuostoliq pokydio 0 0

Likutis metq pabaigoje 6 8 .|

dd I m oke stinitl nuos to liq 6 8 a-L

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis, ttikst.
Eur

Gryniejipinigai 30 34 A-1
Le5os LR komerciniuose bankuose turimose
atsiskaitomosiose s4skaitose

0 0 0

Le5os LCKU turimose atsiskaitomosiose s4skaitose ovJ 544 t49
15 viso 723 578 145



Unija 2018 m. gruodZio 31 d. vertybiniq popieriq nebuvo ikeitusi. Investicijq pokydiai per ataskaitini
laikotarpi ir struktiira buvo tokie:

2018 metais nustatyti investicijq iLCKU kapital4 nuvertejimo poZymiai. Unija Sios investicijos
nuvertejim4 perskaidiavo pagal paskutines turimas LCKU finansines ataskaitas bei veiklos prognozes, apskaidiuolas
1 0 proc. investicijos nuvertejimas.

8 PASTABAKREDITO ISTAIGOMS SUTEIKTOS PASKoLos IR KrToS rS rr7 cluTrNos suMos

Siame balanso straipsnyje parodytos Salies ir uZsienio kredito istaigoms suteiktos paskolos, terminuotieji
indeliai, taip pat kitos gautinos sumos ir avansai. Paskolos ir terminuotieji indeliai rodomi kartu su sukauptomis
pallkanomis paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4, jvertinus vefies sumaZejim4 del galimq nuostoliq,

Apskaidiuotosios pallkanq normos uZ terminuotus indelius 2018 m. svyravo nuo 0,11 % iki 0,5 % (201j
m. nuo 0,01yo iki 0,87 %).

Kredito unija laiko specialiosios paskirlies lesas LCKU, likvidumo palaikymo rezerve,kuris yra sudaromas
LCKU istatymo nustatytu bUdu. Sis rezervas skirtas k edito unijq, LCKU naiiq veiklos likvidumui uZtikrinti,
suteikiant kredito unijoms likvidumo paskolas arba i3mokant sukauptas le5as pagal kredito unijos pareikalavim4 jos
likvidumo padidinimui. Kredito unijos LCKU nards specialiai tam tikslui LCKU atidarytoje s4skaitoje turi Iai'kyti
LCKU visuotinio nariq susirinkimo patvirlint4 dalf le5q nuo visq terminuotq ir neterminuotq indeliq kiedito unijoje
litais ir uZsienio valiuta le5q. UZ likvidumo palaikymo rezervo le5as kredito unijoms nemokamos metinds oallkanos,

9 PASTABA KREDITO UNIJOS NARIAMS SUTEIKTOS PASKOLOS IR KIToS TS Tu c.q.ulNos
SUMOS

Siame straipsnyje parodomos kredito unijos nariams ir asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos ir iS jq
gautinos sumos kaftu su sukauptomis palukanomis ir jvertinus vertds sumaZejim4 del galimq nuostoliq.
Paskolq portfelio struktiira ir pokydiai:

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-3r Pokytis, ttikst.
Eur

ius. laikomus iki pirkimo
J, Trumpalaikes investicijos i LR VVP 0 0 0

2. Ilgalaikes investicijos i LR VVP 0 457 -457

I5 viso investicijq iverfybinius popierius, laikomq iki
iSpirkimo

0 457 -457

INVESTICIJOS iCKU KAPITALA metu nr. 162 162 0
LCKU pa.iq pardavimas 65 0 66
LCKU pa.iq pirkimas 1 0 I
Investici.jq i LCKU kapitala nuvert6iimas -r0 -24 23
I5 viso nvestici.jq i i CKU kapitala metu pab. 88 138 -51
I5 viso nvesticilq i vertybiniu popieriu 88 s95 -507

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis, tiikst.
Eur

I ermrnuoti indeliai LCKU
Trumpalaikiai 901 300 601
Le5os laikomos likvidumo rezervo fonde LCKU a A', A'+J t99
[5 viso 1143 343 800



Eit.
Nr.

Fiizikos grupd 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus,
tiikst. Eur

Apsk
aitind
vert€

Spec.
atidejin
ai

UZtikrini
mo
priemoniq
diskontuo
ti pinigq
srautai

Apskaiti
nd vert6

Spec.
atidejin
iai

UZtikrini
mo
priemoni
rl
diskontuo
ti pinigq
srautai

Apskaiti
nd vertd

Spec.
atidejini
ai

I Standartine r 998 0 2272 1624 0 1621 ) t+ 0
:z Gialimos rizikos 981 8 1064 +JJ 2 210 548 o
3 Padidintos

rizikos
459 ,7

982 411 l0 1028 48 -3

zl A beiotina 163 2 292 t70 6 0 -7 -4
5 N'uostolinsa 652 52 846 521 54 602 13t a

6 Iii viso 4253 69 5456 3159 72 3461 1094 -3
1 Specialiqjq

alidejiniq
^.,-+,,l-:^ ^--J(rlrtJr\15 5tJ

kredito unijos
nariams suteiktq
paskolq suma,
pfoc.

1,62 2,28 XXX XXX

Visq didZiausiq paskolq suma ir unijos perskaidiuoto kapitalo santykis 2018-12-31 dienos b[klei buvo
227,11 proc., o 2017-12-31 buvo 288,00 proc.

10 PASITABA KITAS FINANSINIS TURTAS

Siame balanso straipsnyje parodytos gautinos sumos uZ kredito unijos perleist4 materialqji ir nematerialqji
turt4, biudZeto skolos unijai ir kitas finansinis turtas, neparodytas kituose balanso straipsniuose

11 PASTABAATSARGOS, UZ SKOLAS PERIMTAS IR KITAS TURTAS

Siame straipsnyje parodytos turimos atsargos, uZ skolas perimtas nefinansinis turtas. kuri arlimiausiu
metu kertinama parduoti, ir i kitus straipsnius nejtrauktas turtas.

[itraipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis per metus, ttikst.
Eur

Apskaitind
vertd

Spec.
atid6iiniai

Apskaitind
vert€

Spec.
atiddiiniai

Apskaitin€
vertd

Spec.
atiddiiniai

2,1. Kitos gautinos
SUMOS,

39 39 69 56 -30 tl
2.2 Trumpalaikes
skolos,

3 0 2 0

[5 viso: 42 39 7l 56

Straipsnis 2018 m. 2017 m. Pokytis, tiikst.
Eur

1. Kitas turtas (aktyvai)
A. Kito turto verte laikotarpio pabaigoje

1l 1

1.1 . B]-rsimo laikotaroio i5laidos 3 3 0



1.2. Atideto pelno mokesdio turtas 6 8 1

1,3. Kiti aktyvai (turlas) 0 0 0
Atsargq, uZ skolas perimto ir kito turto vert6
laikotarpio pabaigoje, iS viso:

9 ll a

12 PASTABA ILGALAIKIS MATERIALUSIS IR NEMATERIALUSIS TURTAS

Unija vis4 materialqii turt4 naudoja savo veikloje. Jis nera niekam jkeistas ar kitaip
apribotos teises iji. Inform e paskuting ataskaitinio laikotarpio dienE kredito unijos turimo ilgalaikio turto
struktur4 ir pokydius pateik teleje.

Straipsnis
Transporto
priemones Pastatai

Kitas veikloje
naudojamas

tu rta s

Nematerialu
s turtas I5 viso

Likudiai 2017 m.
sausio I d.

fsigijimo verle 14 151 JJ 0 198
Sukauptas

nusideveiimas
3 41 30 0 14

Likutin6 vert€ l1 110 J 0 124
Apyvarta per 2017
metus

Likutine verte ll 110 a
J 0 124

Isigu mar 0 0 4 0 4
Nusidevejimas

5 2 0 8

Nura5ymai 0 0 0
Likutind vert6 l0 105 A 0 119

Likuiiai 2017 m.
eruodZio 31 d.

[sigijimo verte t4 151 JI 0 202
Sukauptas

nusideveiimas
4 46 JJ 0 83

Likutine verte 10 105 A 0 119
Apyvarta per 2018
metus

Likutine verte 10 105 A 0 119
lsigijimai 0 0 /1

5

Nusidevejimas 2 5 2 0 a

Nura5ymai 0 0 I 0

Likutine vertd
8 100 6 115

Likuiiai 2018 m.
gruodZio 31 d.

fsigijimo verte 14 lft 40 206
Sukauptas

nusideveiimas
6

51 35 0 aa
Likutind vertd 8 100 5 I tt4

Nuddvdto. bet
naudojamo veikloje,
turto isigiiimo vertd 0 0 t4 0 t4

2018-12-31 atliktas turto nuvertejimo testas. Turtas fvertintas naudojimo verte, taikant tokias s4lygas:
10



- pinigq srautas buvo skaidiuojamas 2019-2038 terminui, nes tai vefiinamo turto nusidevejimo terminas.
- diskontuojant pinigq srautus, taikyta 4,70 proc. diskonto norrna, kuri4 kredito Lrniia taike 201g metais

skaidiuodama uZtikrinimo priemoniq pinigq srautus,
Remiantis atliktais skaidiavimais nustatyta turto naudojimo verte didesne uZ balansine verte. todel

valdybos sprendimu nutarta, kad turto nuverteiimo nera.

13 PAIJTABA MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KREDITO ISTAIGOMS

14 PAT;TABAMOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI KLIENTAMS IR KREDITO UNIJOS
NARII\MS

PaltJkanq normos uZ terminuotuosius indelius fiziniams nariams svyruoja 2018 m.
(2017 ro. nuo 0,01 % iki 2,5 %), juridiniams nariams - nuo 0,01 % iki 2,0 % e017 m. nuo

nuo 0,01 yo tki 2,0 %o

0,01 %o iki I,g %), u2
indeliur; iki pareikalavimo 2018 m. - 0 % (201j m. - 0 %).

15 PASITABA KITOS MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

16 PASTABA NUOSAVAS KAPITALAS

Pajinis kapilalas
Unijos pajini kapital4 sudaro 319 t[kst. eurq (2017 m.- 332 t[kst. eurq). Jis sudarytas iS pagrindiniq ir

papildomq pajq. Nominali vieno pajaus verld yra nuo 2017-01-01 yra 30,00 Eur (iti zotz-ot-01 buvo 
-s,ss 

Eu4.
Visas Unijos pajinis kapitalas apmoketas. Kiekvienas Unijos pajininkas, turintis pagrindini pajq, turi vien4 bals4,
nepriklausomai nuo jo apmoketo papildomo pajaus dydZio. Pasibaigus pajininko narystei Unijoje iu juo
atsiskaitoma grElinant i5pirktq privalomo ir papildomq pajq imokas.

P r iv ql o,m as i s re z e rv as
Unijos privalomasis rezervas nebuvo sudarytas.
Nuosavo kapitaio pokydiai pateikti ai5kinamojo ra5to priede Nr.1 ,,Nuosavo kapitalo pokydiai,,.

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-37 Pokytis, tiikst.
Eur

Paskolos i5 LCKU 1276 t54 1122

Straipsnis 2018-12-31 2017-12-31 Pokytis, ttikst.
Eur

Iki pareikalavimo:- fi ziniams nariams 2055 1 900 155
- kredito unijq asociluotq narity 71 44 21

= kitorns organizaci joms 21 16 lt
Viso isipareigo.iimq iki pareikalavimo: 2153 1960 193
Terminuoti ndeliai: - fiziniams nariams 2468 2295 113
- kredito un q asocuuotu nanu I 1 0
Viso terminuotq ind€liu: 2469 2296 173
I5 viso 4622 4256 366

Straipsnis 2018-12-31 2017-t2-37 Pokytis, tEkst.
Eur

Mokettinos indeliq draudimo imokos 0 0 0
Sukauptos audito iSlaidos 3 3 0
Surinkti moketini mokesdiai 0 0 0
Atostogq kaupiniai t2 o J
Kitos moketinos sumos 2 4 -2
[5 viscr t7 l6 1

tt



1 7 PASTABA TURTO IR ISIPAREIGOJIMIJ GRUPAVIMAS PAGAL LAIKA
nl.los turto lr lstparelgoJimrl struktDra pagal terminus
20r8-12-31 Iki 3 men. Nuo 3 men.

iki I metu
Nuo I iki
5 metu

Ilgiau kaip
5 metai

IS VISO

Turtas 1458 1225 2311 121 1 6265

f sipareigo j imai, kapitalas ir rezerv at 3051 1651 1203 360 6265
Likvidusis turtas 1894

4238

Uniios turto ir isi

2011-12-31 Iki 3 men. Nuo 3 m€n.
iki 1 metu

Nuo l iki
5 metu

Ilgiau kaip
5 metai

IS VISO

Turtas 1235 802 167 5 l 036 4748

fsipareigojimai, kapitalas ir rezervai 2159 1290 375 JZ+ 4748

Likvidusis turtas l39 r

3826

1 8 PASTABA VEIKLOS RIZIKA RIBOJANTYS NORMATYVAI

Unija kasdien fiksuoja visus Lietuvos banko patvirtintus veiklos rizik4ribojandius normatyvus, taikomus
kredito unijoms. Per ataskaitini laikotarpj normatyvai buvo vykdomi.

Informacija apie unijos rodiklius :

19 PASTABA INFORMACIJAAPIE PINIGU SRAUTUS

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

Rodildis 2018-12-31 2017-12-31 Normatyvas
Kapitalo pakankamumo rodiklis. proc. 13.31 11.69 >10,5 proc.
Likvidumo rodiklis. proc. 44.69 36.36 >30 proc.
Atviros vienos uZsienio valiutos poziciios rodiklis
(EURU)

0 0 vR<l5%
(iSskyrus EUR)

Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui
normatyvas, proc, nuo Uniios kapitalo

21,41 28,34 (? 5 nrnc

Investavimas i ne nuosavybes vertybinius popierius,
proc. nuo balansinio turto

0 9,60 <30 proc.

Vidutine ne nuosavybes vertybiniq popieriq portfelio
modifikuota finansine trukmd. metai

0 o)L <3 metai

Skolinimo kredito unijos vadovams ir su juo susijusiq
asmenrl rodiklis, nuo perskaidiuoto kredito unijos
kaoitalo

8,02 7,81 <10 procentq

1.2



20 PASTABA SUSIJUSIOS SALYS

Unijos susijusiais asmenimis yra laikomos Unijos valdybos nariai, stebetojq tarybos nariai, paskolq
komiteto pirmininkas, vidaus auditorius ir administracijos vadovas bei su kredito unijos vadovu artimaisiaii ry5iais
susijusiais asmenimis Siame straipsnyje laikomi kredito unijos vadovo sutuoktinis (sugyventinis), vaikai livait<iai;,
tevai (iteviai) ir juridiniai asmenys, jeigu kredito unijos vadovas valdo jq kvalifikuoi4 istatinio kapitalo ir (arba.;
balsavimo teisiu dali.

Unijos susijusioms Salims i5duodapaskolas bei priima indelius rinkos s4lygomis. Susijusioms Salims
raskolq ir priimttl indeliu likudiai:

21 PASTABA ISTATYMV ATITIKIMAS

Unijos Lietuvos banko reikalavimu privalo vykdyti kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios
paskolos sumos vienam skolininkui ir atviros uZsienio valiutq pozicijos normatyvus. 2018 m. gruodZio 3l d. KU
atitiko visus privalomus reikalavimus.

22 PASTABA NEBALANSINIAI ISIPAREIGOJIMAI

Unijaper20l8m.nura5dpaskolquZ0tiikst.Err(2017 m.- 0tiikst.Eur),osusigr4Zino5tDkst.Eur(2017
m' -7 ttlkst. Eur). 2018 m. pabaigoje nura5ytq ir nesusigr4Zintq paskolq likutis buvo 34 tDkst. Eur (2017 m. - 39
tDkst. Eur).

Kiti nebalansiniai isipareigojimai: 117 tDkst. Eur i5 jq fsipareigojimai suteiktipaskolas.

Nuomos ir panaudos b[du gautas ir naudojamas turtas:
Nuomos ar panaudos budu valdomas turtas Nuomos trukmd

Transpoftas neapibreZta

23 PASTABA PELNO (NUOSTOLIV) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

2018 m. 2017 m.
Priskaidiuota su darbo uZmokesdiu susijusiq iSmokq ir joms
tenkandiq socialinio draudirro imoku suma

43 29

Kitos iSmokos (tantjemos, pal[kanos, ir kt.) 5 1
[sipareigojimq vadovybei, neiskaitant priimtq ind6liq,
likudiai laikotarpio pabaigoje

8 o

uoI lr prll I I ue lal

20t8-r2-3t 2017-12-3r
I5duotq paskolq likudiai aa

)t 41

Priimtu indeliu likudiai )z t7

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, tiikst. Eur
I Nepaskirstytasis pelnas (nepadengtas nuostolis) finansiniq metq pradZioje fg 651

2. Grynasis finansiniq metq pelnas (nuostolis) 40,7 4

3 Paskirstytinasis pelnas (nuostolis) (1+2) ?r 0q

13



4. Nrrnefnli engi{nas i5 Rezervinio kapitalo 0,00

Pervedima 0,00

6. Nepaskirst tasis pelnas (nuostolis), perkeliamas ikitus metus) (3-4-5) 31,09
7. Pervedima i rezprvini kapital4 31,09

24 PASTABA AlNSrNrAr [yYKlAr

pqbalansiniq ivykirl iki galutines finansines atskaitomybes sudarymo nebuvo.

A dministracij os vadovas

$riausiasis br,rhalteris

Andrius Mackonis

O//2zu-. ,- EditaAleksandravidiene
'/

t4



AiSkinamojo raSto priedas Nr, I
UTENOS KREDITO LINIJA

0nroncs pa!aduinras)

I 10088423, Au5ros g 34-3, Utena
(tmones kodas adrcsrs kiri duon)errs)

NUOSAVO KAPITALO POKYEIA I

2018 metai

AdministracijoL v3q9v3s
0 ilones !adolo parergq pavadilrimas)

Vyr. finansininke
r\\rirusrqo b,.hdllcno tbLhrlrerior arbr gohDar-

natkrlr apskailq kito asnrens prre g! pa\adinrnros)

qy'{O'..,---

-
(Drrufrs) (vardas ir pavardA)

Andrius Mackonis
(vardas ir pavardd)

E,dita Aleksandrav idiene



AiSkinamojo ra5to priedas Nr,2

UTENOS KREDITO LINJ.IA

(iDonts payadininus)

I 10088423, AuSros. s. 34-3. Utena
(iinones kodas, adresas kifi doonreDys)

PINIGU SRAUTU POKYCIAI

20L8 metai tukst. Eur

t0ir.

l\ r. il.i

PrgrindinAs veiklos pinigq srautai
L l.l lautos palukanos t69 133tt2 iumoketos palrikanos 30 l7
t.l Rezultalas 139 116
I2l gauti komisiniai 27 2C
L22 ;umoketi komisiniai
.22 ?ezultqtas 2l 15

(itos uZ paslaugas gautos sumos

<rtos uZ paslaugas sumokdtos sumos t6t 11
3 ?ezultatas I52 -98
4l iusigr4zintos paskolos ir kitos jplaukos iS kedito

rniios narru
1322 t2t4

t42 ruteiktos paskolos ir kitos iSmokos kredito unijos
laflams

2436 r 536

/.4. ?ezullatas I I l1 -32 2
I5l nd0liq ir specialiosios paskinies leSq jplaukos I 041! 8 76i
I5.2 indeliq ir specialiosios paskirties lesq ismokos I 005 8 83;
J ?ezullatas 363 72
6l iplaukos iS kredito jstaigq 2655 123
o2 iSmokos kredito jstaigoms 2335 I 03;

1.6 lezultatas 320 196
l3 jtos pagrindines veiklos pinigq iplaukos 0

L l4. <itos pagrindines veiklos pinigq ismokos 0
r.7.3 sumoketas pelno mokestis 0
r.7 Rezultatas 0 0

-42: -r6!

I I nvesticinEs veiklos pinigq srautai
I.l.l rlaukos perleidZiant vertybinius popierius 45( 2lIt2 iSmokos isigyjant vertybinius popierius

?ezullatas 156 2l
pJaukos perleidZiant ilgalaikj materialqji,
rematerialqjj turtq

0

tI2 2 Smokos jsi gyj ant ilgalai k j materi alqj j, nemateri alqj j
.uft4

5

1.2 Rezultqtas

II 3I itos investicines veiklos p nigq lptaut oi- 6(
| 3.2 itos investicines veiklos n nigq iSmokos

It3 ?ezullatas 65 0

516



nariams graZinti pagrindiniai ir

i5mokdjimas kedito unijos nariams

ios vadqvas
(inh6 wddo peigq

Andrius Mackonis

Vyr. finansininke
(vynausioJo buhatsio (buhrltqio) 4br galinaip

NoAati aprkaitQ kito asr|@ pGigti povsdiniau,

Edita Aleksandravidiene
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