Sudarymo data: 2018 m. balandžio 27 d.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kodas 124261860, Blindžių g. 17, Vilnius
2017 m. ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ APRAŠYMAS PAGAL KRITERIJUS IR POŽYMIUS

Eil.
Nr.

1.

Funkcija
(nurodyti visas
įmonės
atliekamas
funkcijas)

Garantijų
teikimas kredito
įstaigoms
ir
finansinės
nuomos (lizingo)
bendrovėms

Funkcijos
aprašymas
(pagal
poreikį)

Funkcijos tipas
(pažymėti tik vieną)
Komercinė
funkcija

Specialusis
įpareigojimas

Taip

Specialiųjų įpareigojimų nustatymo
kriterijai

Specialiųjų įpareigojimų
požymiai

Ar įmonė įstatymu
Ar įmonė turi
Ar teikiamos
Ar
ar kitais teisės
išskirtines
paslaugos
kompensuojam
aktais yra
(monopolines) teises
kainodara
os vykdant
įpareigota atlikti
atlikti funkciją?
reguliuojama? specialiuosius
funkciją,
Reguliuojantys teisės Reguliuojantys įpareigojimus
neprivalomą
aktai
teisės aktai ir
patiriami
kitiems ūkio
institucijos
nuostoliai?
subjektams?
Kokiu būdu?
Reguliuojantys
Reguliuojantys
teisės aktai
teisės aktai
Funkciją
įpareigojama atlikti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 1997
m. rugpjūčio 22 d.
nutarimu Nr. 912
„Dėl žemės ūkio
paskolų garantijų
fondo“

Įmonė turi išskirtines
teises atlikti funkciją.
Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
valstybės
skolos
įstatymu, Bendrovės
įsipareigojimai kredito
įstaigoms ir finansinės
nuomos
(lizingo)
bendrovėms
pagal
garantijas prilyginami
valstybės garantijai.
Veikla vykdoma pagal
Lietuvos Respublikos

Lietuvos
Nuostoliai
Respublikos
nepatiriami,
Vyriausybės
pelninga veikla
1997 m.
rugpjūčio 22 d.
nutarimu Nr. 912
„Dėl žemės ūkio
paskolų garantijų
fondo“
patvirtintais
UAB Žemės ūkio
paskolų garantijų
fondo garantijų
teikimo

Pastabos

Vyriausybės 1997 m.
rugpjūčio
22
d.
nutarimu Nr. 912 „Dėl
žemės ūkio paskolų
garantijų
fondo“
patvirtintais garantijų
teikimo
nuostatais
(galiojanti redakcija
2016-11-30 Nr.1198)

nuostatais
nustatyti
maksimalūs
garantinės
įmokos dydžiai.

2.

Finansinių
priemonių
įgyvendinimas ir
administravimas

Taip

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2016
m. rugpjūčio 31 d.
nutarimas Nr.886
„Dėl įgyvendinant
Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013
metų programos
finansines priemones
grąžintų ir grąžintinų
lėšų panaudojimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Rinkos sąlygomis
funkcija neatliekama.
Reguliuojantis teisės
aktas - Žemės ūkio
ministro 2017 m.
rugsėjo14 d. įsakymas
Nr.3D-579 „Dėl
paskolų portfelio
garantijų teikimo dėl
paskolų apyvartinėms
lėšoms papildyti ir (ar)
biologiniam turtui
įsigyti įgyvendinimo
taisyklių
patvirtinimo“; Žemės
ūkio ministro 2017 m.
rugsėjo 14 d.
įsakymas Nr.3D-577
„Dėl finansinių
priemonių,
finansuojamų iš
grąžintų ir grąžintinų
lėšų, įgyvendinimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Žemės ūkio
ministro 2017 m.
rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr.3D607 patvirtinta
paskolų portfelio
garantijų
priemonės 20172020 m. sąmata

Nuostoliai
nepatiriami,
visos
administravimo
išlaidos
kompensuojamo
s Paskolų fondo
lėšomis;
Paskolų,
finansuojamų
grąžintomis ir
grįžtančiomis
lėšomis,
administravimo
išlaidoms
padengti kasmet
yra tvirtinama
suma

3.

Valstybės
pagalbos
administravimas

Taip

Funkciją
įpareigojama atlikti
Lietuvos
Respublikos Žemės

Rinkos sąlygomis
funkcija neatliekama.
Reguliuojantis teisės
aktai- Valstybės

Valstybės
pagalbos
administravimo
taisyklėmis

Administruojam
as garantinio
užmokesčio ir
palūkanų

Nuo 2016 m.
sausio 1 d.
Paskolų
fondas yra
laikomas
viešojo
sektoriaus
subjektu ir
apskaita
tvarkoma
pagal
VSAFAS

ūkio ministro
įsakymais. Garantinė
įmoka, palūkanos
kompensuojamos
tiems ūkio
subjektams, už kurių
kreditus suteikta
UAB Žemės ūkio
paskolų garantijų
fondo garantija

pagalbos
administravimo
taisyklės: Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m.
kovo 14 d. nutarimu
Nr.329 „Dėl paskolos
privačiai žemės ūkio
paskirties žemei
įsigyti palūkanų
kompensavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
Žemės ūkio ministro
2007 m. balandžio 12
d. įsakymas Nr.3D160 „Dėl dalies
palūkanų už
investicinius kreditus,
paimtus nuo 2007 m.
gegužės 1 d. ir
suteiktus su UAB
Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo
garantija“; Žemės
ūkio ministro 2007 m.
balandžio 12 d.
įsakymas Nr.3D-161
„Dėl garantinio
užmokesčio kreditų su
garantija gavėjams
kompensavimo
taisyklių
patvirtinimo“; Žemės
ūkio ministro 2012 m.
birželio 13 d.
įsakymas Nr.3D-419
„Dėl dalies garantinio
užmokesčio

nustatyti
garantinio
užmokesčio,
palūkanų
kompensavimo
dydžiai.

kompensavimas.
Nuostoliai
nepatiriami,
pajamos
neuždirbamos

kompensavimo lizingu
perkantiems
subjektams taisyklių
patvirtinimo“; Žemės
ūkio ministro 2007 m.
rugsėjo 14 d.
įsakymas Nr.3D-412
„Dėl dalies garantinio
užmokesčio ir
palūkanų už kreditus,
paimtus su UAB
„Žemės ūkio paskolų
garantijų fondo
garantija,
kompensavimo
žuvininkystės
sektoriui“; Žemės
ūkio ministro 2014 m.
lapkričio 20 d.
įsakymas Nr.3D-877
„Dėl dalies palūkanų,
sumokėtų už
investicinius kreditus
ir lizingo paslaugas,
dėl kurių suteikta
UAB Žemės ūkio
paskolų garantijų
fondo garantija,
kompensavimo
taisyklių
patvirtinimo“; Žemės
ūkio ministro 2015 m.
rugsėjo 16 d.
įsakymas Nr.3D-691
„Dėl dalies kredito
įstaigai sumokėtų
palūkanų už
trumpalaikiam ir (ar)
biologiniam turtui

įsigyti suteiktus
kreditus ir (ar) kredito
linijas su UAB Žemės
ūkio paskolų garantijų
fondo garantija
kompensavimo
taisyklių
patvirtinimo“.
4.

Licencijuotų
sandėlių
administravimas

Sudarė:

Taip

Funkciją įpareigota
atlikti Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2002
m. spalio 1 d.
nutarimu Nr.1523
„Dėl licencijuotų
sandėlių
kompensavimo
fondo nuostatų
patvirtinimo“

Rinkos sąlygomis
funkcija neatliekama.
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m.
spalio 1 d. nutarimas
Nr.1523 „Dėl
licencijuotų sandėlių
kompensavimo fondo
nuostatų patvirtinimo“

Finansų skyriaus viršininkė
_____________________
(pareigos)

Įnašų dydis
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. spalio 1
d. nutarimu
Nr.1523

Nuostoliai
nepatiriami,
pajamos
neuždirbamos.
Licencijuotų
sandėlių
kompensavimo
fondo lėšos
nenaudojamos ir
laikomas
Lietuvos
valstybės iždo
specialiojoje
sąskaitoje

Irena Ramanauskienė
______________________
(parašas)

___________

______________________
(vardas, pavardė)

Sudarymo data: 2018 m. balandžio 27 d.
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kodas 124261860, Blindių g. 17, Vilnius
BALANSO FINANSINĖ INFORMACIJA PAGAL 2017 METAIS ATLIEKAMAS FUNKCIJAS
(ataskaitinis laikotarpis)
Specialieji įpareigojimai, Eurais

Komercinės funkcijos
Rodiklis

finansiniai
metai

I specialusis
įpareigojimas
Garantijų teikimas
kredito įstaigoms ir
finansinės nuomos
(lizingo) bendrovėms

II specialusis
įpareigojimas
Finansinių priemonių
įgyvendinimas ir
administravimas

praėję finansiniai
praėję
finansiniai
praėję
finansini
metai,
finansiniai
metai
finansiniai
ai
litais
metai, litais
litais
metai litais
metai

Nepaskirstyta
dalis

Viso, Eurais

finansi
niai
metai

praėję
finansi
niai
metai

finansiniai
metai litais

praėję
finansiniai
metai litais

TURTAS
Ilgalaikis turtas
Materialusis turtas

31.278

46.062

-

-

31.278

46.062

Nematerialusis turtas

27.128

51.964

-

-

27.128

51.964

Finansinis turtas

12.438.108 18.178.486

-

-

12.438.108

18.178.486

-

-

-

-

12.496.514

18.276.512

Kitas ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto iš viso
Trumpalaikis turtas

12.496.514 18.276.512

Atsargos

1.388

1.615

-

-

1.388

1.615

Per vienerius metus
gautinos sumos

39.605

40.095

-

-

39.605

40.095

Kitas trumpalaikis
turtas

8.069.116

2.727.714

-

-

8.069.116

2.727.714

Pinigai ir pinigų
ekvivalentai

172.945

262.875

-

-

172.945

262.875

Trumpalaikio turto iš
viso

8.283.054

3.032.299

8.283.054

3.032.299

Ateinančių laikotarpių
sąnaudos ir sukauptos
pajamos

9.694

23.997

Turto iš viso

20.789.262 21.332.808

-

-

9.694

23.997

-

-

20.789.262

21.332.808

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas

2.490.732

2.490.732

-

-

-

-

2.490.732

2.490.732

Rezervai

444.504

896.097

-

-

-

-

444.504

896.097

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

(86.980)

128.395

-

-

-

-

(86.980)

128.395

Nuosavo kapitalo iš
viso

2.848.256

3.515.224

-

-

-

-

2.848.256

3.515.224

Dotacijos, subsidijos

270

2.311

270

2.311

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Finansinės skolos
Kitos mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai

17.906.405 17.730.545

-

-

17.906.405

17.730.545

Po vienerių metų
mokėtinų sumų ir
ilgalaikių
įsipareigojimų iš viso

17.906.405 17.730.545

-

-

17.906.405

17.730.545

-

-

32.447

82.201

-

-

20.789.262

21.332.808

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Per vienerius metus
mokėtinų sumų ir
trumpalaikių
įsipareigojimų iš viso

32.447

Nuosavo kapitalo ir
įsipareigojimų iš viso

20.789.262 21.332.808

Sudarė:

Finansų skyriaus viršininkė
_____________________
(pareigos)

82.201

______________________

Irena Ramanauskienė
______________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

___________

Sudarymo data: 2018 m. balandžio 27 d.
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kodas 124261860, Blindių g. 17, Vilnius
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FINANSINĖ INFORMACIJA PAGAL 2017 METAIS ATLIEKAMAS FUNKCIJAS
(ataskaitinis laikotarpis)
Specialieji įpareigojimai

Komercinės
funkcijos
Rodiklis

I spec. įpareigoj.
Garantijų teikimas kredito
įstaigoms ir finansinės
nuomos (lizingo)
bendrovėms

finansinia praėję
finansiniai
i
finansinia
metai
metai
i metai

praėję
finansiniai
metai

II spec.
įpareigoj.
Finansinių
priemonių
įgyvendinimas ir
administravimas

Nepaskirstyta
dalis

finansi praėję finansi praėję
niai finansin niai finansini
metai
iai
metai ai metai
metai

Viso

finansiniai
metai

praėję
finansiniai
metai

641.430

1.149.013

-

-

641.430

1.149.013

449.001

904.307

-

-

449.001

904.307

Veiklos sąnaudos

589.499

510.471

-

-

589.499

510.471

Iš jų – nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos

44.039

36.808

-

-

44.039

36.808

Tipinės veiklos pelnas

(397.070)

(265.765)

-

-

(397.070)

(265.765)

Pardavimo pajamos
Iš jų – vidinių sandorių
pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Iš jos – vidinių sandorių
pardavimo savikaina

(nuostoliai)
Kita veikla

71.884

51.702

-

-

71.884

51.702

Finansinė ir investicinė
veikla

278.078

384.077

-

-

278.078

384.077

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą

(47.108)

170.014

-

-

(47.108)

170.014

Pelno mokestis

(16.223)

(41.619)

-

-

(16.223)

(41.619)

Grynasis pelnas (nuostoliai)

(63.331)

128.395

-

-

(63.331)

128.395

Sudarė:

Finansų skyriaus viršininkė

Irena Ramanauskienė

_____________________

______________________

______________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

