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BENDROVĖS VADOVO ŽODIS

Praėjusieji metai Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – 
Bendrovė) buvo naujų iššūkių ir tobulėjimo metai. Finansų bei 
ekonominė krizė palietė daugelį ūkio šakų, neaplenkė ji ir žemės 
ūkio – sugriežtėjo kreditų išdavimo sąlygos, padidėjo palūkanos, 
todėl ir skolinimasis sumažėjo net kelis kartus. Tai įtakos turėjo ir 
Bendrovės veiklai – garantijų teikimui už kredito įstaigų išduoda-
mus kreditus žemės ūkiui.

2009 m. už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio pro-
duktų perdirbėjams išduotus 80,3 mln. Lt kreditų Žemės ūkio pa-
skolų garantijų fondas suteikė 194 garantijas už 49,2 mln. Lt. Už 
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentū-
rai (toliau - Agentūra) išduotus kreditus suteikta 153 mln. Lt garan-
tijų. Iš viso 2009 m. suteikta 202,2 mln. Lt garantijų už 233,3 mln. 
Lt kredito įstaigų išduotų kreditų.

Palyginus su 2008 m., praėjusiais metais žemdirbiams, kai-
mo verslininkams ir perdirbėjams išduotų kreditų garanti-
jų suma sumažėjo 3 kartus. Mažiau buvo skolinamasi tiek 
investicijoms, tiek trumpalaikiam turtui įsigyti. Nepaisant to, 
bendra Žemės ūkio paskolų garantijų fondo išduotų garanti-
jų suma 2009 m. išaugo beveik 40 proc. Tai įtakojo Agentūrai 
išduoti kreditai, skirti žemdirbių užaugintiems produktams  
supirkti. 

Vidutinis žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų per-
dirbėjų imamų garantuotų kreditų dydis ataskaitiniais metais siekė 
410 tūkst. Lt, o už juos suteiktų garantijų – 250 tūkst. Lt.

Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios (1998 – 2009 m.) suteiktos 
2935 garantijos už 2 mlrd. Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslinin-
kų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų paimtus kreditus – 2891 ga-
rantija už 766 mln. Lt, už Agentūros kreditus – 44 garantijos už 
1,23 mlrd. Lt.

Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir 
kredito unijomis. Skirtingai nei ankstesniais metais, 2009 m. dau-
giausia garantijų už žemdirbių ir kaimo verslininkų imamus kreditus 
suteikta AB SEB bankui – 14,9 mln. Lt, arba 30 proc. visų 2009 m. 
suteiktų garantijų, AB DnB NORD bankui suteikta 12,1 mln. Lt ga-
rantijų (25 proc.), AB Swedbankui – 8,8 mln. Lt (18 proc.) visų atas-
kaitiniais metais suteiktų garantijų. Palyginus su praėjusiais 2008 m., 
net 2 kartus daugiau garantijų suteikta už kredito unijų išduotus 
kreditus.

2009 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui buvo ir iššūkių metai. 
Žemės ūkio ministerija, siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo vers-
lo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programos lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai 
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palankesnes finansavimo galimybes, 2009 m. įsteigė Paskolų fondą, 
kurio valdytoju paskyrė Žemės ūkio paskolų garantijų fondą. Paskolų 
fondas per finansinius tarpininkus žemės ūkio veiklos subjektams bei 
žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms teikia paramą paskolo-
mis – sudaro galimybes paskolas iš kredito įstaigų gauti lengvatinėmis 
sąlygomis. 

Bendrovė ataskaitiniais metais paskelbė pirmąjį finansinių tarpininkų 
(bankų) atrankos konkursą ir pasirašė sutartis su konkursą praėjusiais 
bankais. Sutartys pirmajame lėšų išskolinimo etape pasirašytos su 
8 Lietuvoje veikiančiais bankais, kuriems suteikta 100 mln. Lt Paskolų 
fondo lėšų, skirtų lengvatinių kreditų teikimui. 2009 m. finansiniai 
tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 10 lengvatinių paskolų sutar-
čių už 2,6 mln. litų. Daugiausia sutarčių pasirašė Medicinos bankas – 
4, Šiaulių ir Snoro bankai – po 2.

Labai didelis dėmesys, teikiant kreditų garantijas, skiriamas rizikos val-
dymui – kreditų su garantija galimiems nuostoliams padengti Žemės 
ūkio paskolų garantijų fondas kaupia atidėjinius. Atidėjiniai kaupiami 
iš garantinio užmokesčio ir uždirbto grynojo pelno, 2009 m. pabai-
goje sukaupta 75,9 mln. Lt garantiniams įsipareigojimams vykdyti. 
Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį garantinių įsipareigojimų kredi-
to įstaigoms įvykdyta už 14,5 mln. Lt, o 2009 m. – už 3,8 mln. Lt. 

Metų pabaigoje blogų garantijų dalis sudarė 0,7 proc. viso garantijų 
portfelio.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondui 2009 m. nustatė 488 mln. Lt garantijų limitą. Garantiniai 
įsipareigojimai kredito įstaigoms 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 
428,9 mln. Lt. 

2010 m. sieksime ir toliau išlikti patikimu finansiniu partneriu tiek 
žemdirbiams, tiek kredito įstaigoms. Ateinančiais metais toliau pla-
nuojame tobulinti kreditų garantijų išdavimo tvarką, plėtoti infor-
macines sistemas, analizuoti žemės ūkio sektoriaus kreditavimo ten-
dencijas ir skleisti šią informaciją klientams bei partneriams. Tikime, 
kad Žemės ūkio paskolų garantijų fondas ir ateityje išliks svarbi kai-
mo verslo finansavimo grandies dalis, jungianti verslo idėjos gimimą 
ir jos realizavimą. 

Danguolė Čukauskienė

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė
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TRUMPAI APIE BENDROVĘ

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra už-
daroji akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Juridinių 
asmenų registre, įmonės kodas 124261860. Galiojanti Bendrovės įstatų 
redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2009 m. liepos 16 d.

Bendrovė garantuoja kredito įstaigoms iki 70 proc. (jauniesiems ūki-
ninkams ir žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalų 
pasėlius – iki 80 proc.) negrąžinto kredito ar kredito linijos sumos 
grąžinimą, valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) – 100 proc. negrą-
žinto kredito sumos grąžinimą.

Garantijos teikiamos (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės tais metais Bendrovei nustatyto valstybės 
garantijų limito) kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų:

  investicijoms ir teikiamų ūkio veiklos subjektams, užsiiman-
tiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla, ir kooperatinėms 
bendrovėms (kooperatyvams), nustatytąja tvarka pripažintoms 
žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), 
kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, moks-
lo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms 
(nebiudžetinėms organizacijoms), turinčioms eksperimen-
tinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir 

įgyvendinančioms investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 metų programos priemones, taip pat įmo-
nėms, superkančioms, perdirbančioms, realizuojančioms že-
mės ūkio produktus ir (ar) teikiančioms žemės ūkiui gamybos  
paslaugas; 

  trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) paslaugoms pagal Paslaugų 
žemės ūkiui sąrašą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2002 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 528, apmokėti ir teikiamų 
ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alterna-
tyviąja žemės ūkiui veikla, ir kooperatinėms bendrovėms  
(kooperatyvams);

  trumpalaikiam turtui įsigyti ir teikiamų įmonėms, superkan-
čioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės 
ūkio produktus, kurios šį trumpalaikį turtą parduos Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio veiklos subjektams;

  trumpalaikiam turtui, kuris bus panaudotas žemės ūkio pro-
duktų perdirbimo procese, įsigyti ir teikiamų įmonėms, perdir-
bančioms žemės ūkio produktus;

  žemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms, super-
kančioms, ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms že-
mės ūkio produktus ir (ar) teikiančioms žemės ūkiui gamybos 
paslaugas;
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  žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams pirkimams bei 
kreditams grąžinti ir teikiamų Agentūrai.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybė UAB Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondui 2009 m. nustatė 488 mln. Lt garantijų limitą. 
Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2009 m. gruo-
džio 31 d. sudarė 428,9 mln. Lt (1 priedas).

Žemės ūkio ministerija, siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo 
sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo 
plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, įsteigė Paskolų fondą, iš kurio 
per finansinius tarpininkus žemės ūkio veiklos subjektams bei žemės ūkio 
produktų perdirbimo įmonėms teikiama parama paskolomis. Žemės 
ūkio ministerijos 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-525 Paskolų 
fondo valdytoju paskirtas Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. 

Paskolų fondo lėšos gali būti naudojamos lengvatinėms paskoloms 
teikti pagal dvi I-osios KPP krypties „Žemės, maisto ūkio ir miški-
ninkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas” priemones:

  „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”,

  „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didini-
mas – parama paskolomis”.

Norintiems gauti paskolas, taikomi tokie pat tinkamumo kriterijai ir 
reikalavimai, kokie numatyti minėtų KPP priemonių įgyvendinimo 
taisyklėse. Lengvatinės paskolos gali būti teikiamos tik investiciniams 
projektams įgyvendinti. 

2009 m. gegužės 27 d. Vyriausybės nutarimu ir 2009 m. liepos 
17 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-527 išplėsta Bendrovės 
veikla, nustatyta Paskolų fondo valdymo ir administravimo tvarka, 
supaprastintos garantijų teikimo procedūros, padidinta bendra ga-
rantijų suma už žemdirbiams teikiamus kreditus. Vadovaujantis 
naujais nuostatais paruošta nauja paraiškos dėl garantijų  
teikimo forma. 
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VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS 
APŽVALGA

Kredito įstaigoms suteiktos garantijos

Suteiktų garantijų suma ir skaičius

2009 m. už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produk-
tų perdirbėjams išduotus 80,3 mln. Lt kreditų Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas suteikė 194 garantijas už 49,2 mln. Lt. Už Lietuvos 

1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (su Agentūra), mln. Lt
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žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduo-
tus kreditus suteikta 153 mln. Lt garantijų. Iš viso 2009 m. suteikta 
202,2 mln. Lt garantijų už 233,3 mln. Lt kredito įstaigų išduotų kre-
ditų (1 pav.).

2009 m. padidėjo kreditų palūkanos, bankai griežčiau vertino ūkio 
subjektų investicinius projektus, sudėtinga ekonominė-finansinė si-
tuacija išliko visame Lietuvos ūkyje, todėl ir žemdirbiai bei žemės 
ūkio produktus perdirbančios įmonės skolinosi mažiau. Palyginus su 
2008 m., žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotų 
kreditų garantijų suma sumažėjo 3 kartus, tačiau bendra garantijų 
suma 2009 m. išaugo beveik 40 proc. Tai įtakojo Agentūrai išduoti 
kreditai, kurie skirti žemdirbių užaugintiems produktams supirkti. 

Vidutinis žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų per-
dirbėjų imamų kreditų dydis ataskaitiniais metais siekė 410 tūkst. Lt, 
o už juos suteiktų garantijų dydis – 250 tūkst. Lt.

Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios (1998-2009 m.) suteikta 
2935 garantijos už 2 mlrd. Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslinin-
kų bei žemės ūkio produktų perdirbėjų paimtus kreditus – 2891 ga-
rantija už 766 mln. Lt, už Agentūros kreditus – 44 garantijos už 
1,23 mlrd. Lt (2 priedas).
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Garantijos pagal kredito įstaigas

Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir 
kredito unijomis. Skirtingai nei ankstesniais metais, 2009 m. dau-
giausia garantijų už žemdirbių ir kaimo verslininkų imamus kreditus 
suteikta AB SEB bankui – 14,9 mln. Lt, arba 30 proc. visų 2009 m. 
suteiktų garantijų, AB DnB NORD bankui suteikta 12,1 mln. Lt ga-
rantijų (25 proc.), AB Swedbankui – 8,8 mln. Lt (18 proc.) visų atas-
kaitiniais metais suteiktų garantijų. Palyginus su praėjusiais 2008 m., 
net 2 kartus daugiau garantijų suteikta už kredito unijų išduotus kre-
ditus (2 pav.).

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos 
garantijos

Bendrovė teikia garantijas už imamus investicinius kreditus ir kredi-
tus, skirtus trumpalaikiam turtui įsigyti. 2009 m. suteikta 41,8 mln. 
Lt ilgalaikių ir 7,4 mln. Lt trumpalaikių kreditų garantijų, t.y. in-
vesticinių kreditų garantijos sudarė 85 proc. visų suteiktų garantijų 
(3 pav.).

2009 m. su finansiniais sunkumais susidūrė žemės ūkio produktų 
perdirbimo įmonės, joms mažiau skolino bankai, todėl, palyginus su 
2008 m., per pusę mažiau suteikta trumpalaikių garantuotų kreditų. 

3 pav. Garantijos 2009 m. pagal kreditų tipą 
(pagal garantijų sumą), proc. 
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Garantijos pagal apskritis ir rajonus

Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai 2009 m. 
aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Tradiciškai 
daugiausia skolinosi našiose žemėse dirbantys žemdirbiai. Kauno 
apskrities žemdirbiams suteikta 53 garantijos už 10,4 mln. Lt, arba 
21 proc. visų suteiktų garantijų. Nedaug atsilieka Šiaulių ir Panevėžio 
apskrities ūkininkai ir žemės ūkio įmonės. Analizuojant garantijų su-
teikimą pagal rajonus, matyti, kad daugiausia su garantijomis skoli-
nasi ir į savo verslą investuoja Anykščių ir Kėdainių rajonų žemdir-
biai. Šiuose rajonuose atitinkamai suteikta 13 garantijų (3,7 mln. Lt) 
ir 24 garantijos (2,8 mln. Lt), vidutinė garantija atitinkamai 282 ir 
115 tūkst. Lt). Skolintomis lėšomis nesinaudojo Mažeikių, Molėtų, 
Zarasų ir Švenčionių rajonų žemdirbiai.

Garantijos pagal kreditų paskirtį

Garantuoti kreditai leido žemdirbiams, smulkiems kaimo verslinin-
kams bei perdirbimo įmonėms modernizuoti ūkį, jį plėsti, pradėti 
naują ūkinę veiklą. Kaip ir ankstesniais metais, skolintos lėšos dau-
giausia buvo skiriamos žemės ūkio technikai įsigyti, t.y. 57 proc. visų 
garantijų. Palyginus su praėjusiais metais, daugiau skolintų lėšų žem-
dirbiai naudojo gamybinių pastatų statybai ir rekonstrukcijai, tačiau 
žymiai mažiau garantuota už kreditus gyvuliams pirkti (4 pav.). 

Statyba ir rekonstrukcija 
11%

Trumpalaikis turtas 
13%

Kita paskirtis 
5%

Gyvuliai ir kiti 
gyvūnai 
0,01%
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4 pav. Garantijos 2009 m. pagal kreditų paskirtį 
(pagal garantijų sumą), proc.
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5 pav. Garantijų pasiskirstymas pagal rajonus 2009 m.

0

iki 3 vnt.

3 – 6 vnt.

6 – 10 vnt

virš 10 vnt.
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Garantijos pagal kliento tipą

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūki-
ninkai – jiems tenka 66 proc. visų garantijų. Palyginus su praėjusiais me-
tais, ketvirtadaliu mažiau su garantijomis skolinosi smulkios ir vidutinės 
įmonės kaime, penktadaliu mažiau – žemės ūkio bendrovės (6 pav.). 

6 pav. Garantijos 2009 m. pagal kliento tipą  
(pagal garantijų sumą), proc. 

Garantijos pagal veiklos sritis

Analizuojant suteiktas garantijas pagal veiklos sritis, didesnių struk-
tūrinių pokyčių nebuvo. Kaip ir ankstesniais metais, pagal garantijų 
sumą ir skaičių didžioji dalis žemės ūkio subjektų užsiima augalinin-
kyste (55 proc. visų garantijų) ir gyvulininkyste (24 proc.). Palyginus 
su praėjusiais metais, daugiau skolinosi ūkio subjektai, užsiimantys 

žuvininkyste, tačiau sumažėjo kaimo turizmo projektų, mažiau skoli-
nosi ir maisto produktų gamybos įmonės mieste. 

 Mažiau su garantija skolinosi smulkūs kaimo verslininkai, užsiiman-
tys alternatyviais verslais. Šiai veiklai plėtoti suteikta 38 proc. garan-
tijų mažiau, nei 2008 m. Viena sumažėjimo priežasčių buvo tai, kad 
bankai griežčiau vertino įmonių riziką, sumažėjo įmonių turto vertė. 
Be to, skolintis buvo brangu ir rizikinga.

Gyvulininkystė 
24%

Paslaugos žemės ūkiui 
0,2%

Maisto produktų 
gamyba mieste 
2%

Žuvininkystė 
3%

Alternatyvi ž.ū. veikla 
16%

Augalininkystė 
55%

7 pav. Garantijos pagal veiklos sritis  
(pagal garantijų sumą), proc.

Aktyviai skolinosi jaunieji ūkininkai, savo veiklos perspektyvą ma-
tantys tik kaime. Veiklai pradėti, plėsti ar modernizuoti garantuotais 
kreditais pasinaudojo 79 jaunieji ūkininkai. Ataskaitiniais metais už 
jų imamus kreditus suteikta 47 proc. visų garantijų. Aktyvūs ir 40-
50 metų ūkininkai, jiems suteikta 33 proc. visų garantijų (8 pav.).

Ž.ū. bendrovė 
7%

Ž.ū. įmonė 
7%

Ž.ū. kooperatyvas 
9%

Perdirbimo įmonė 
2%

SVV įmonė kaime 
9%

Ūkininko ūkis 
66%
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8 pav. Garantijos pagal ūkininkų amžių 2009 m.

Garantijų rizika ir garantinių įsipareigojimų 
įvykdymas kredito įstaigoms 

Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindin-
čius kredito gavėjų finansinę ir ekonominę būklę. Garantijų rizika 
vertinama visą garantijos galiojimo laikotarpį. Garantijos grupuoja-
mos į 5 grupes: A (standartinė rizika), B (galima rizika), C (padidėjusi 
rizika), D (didelė rizika), E (didžiausia rizika). 2009 m. pabaigoje 
didžiausią grupę sudarė standartinės rizikos garantijos – 36,2 proc. 
visų suteiktų garantijų (9 pav.). 

Padidėjusi rizika 
24%

Didelė rizika 
6%

Didžiausia rizika 
6%

Galima rizika 
28%

Standartinė rizika 
36%

9 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2009-12-31, proc.

Tačiau didėja didelės ir didžiausios rizikos grupėms priskirtų garantijų 
suma. Jeigu 2008 m. didelės ir didžiausios rizikos grupėms (D ir E gru-
pės) buvo priskirta 22,6 mln. Lt suteiktų garantijų, tai 2009 m. pergru-
pavus išduotų garantijų portfelį, ši rizikos grupė ženkliai išaugo ir suda-
rė 43,4 mln. Lt. Nemažai žemdirbių bei smulkių ir vidutinių įmonių 
kaime, iki šiol neturėję finansinių problemų, susidūrė su sunkumais 
vykdant prisiimtus finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms. Tam 
įtakos turėjo sumažėjusios produkcijos supirkimo kainos, sutrikę atsis-
kaitymai už žemės ūkio produktus, kritusi turto vertė bei kitos priežas-
tys, atsiliepusios Bendrovės klientų veiklai. 2010-2012 m. planuojami 
vykdyti garantiniai įsipareigojimai už 24,3 mln. Lt, iš to skaičiaus už 
žemės ūkio produktų perdirbėjus ir smulkius bei vidutinius verslinin-
kus kaime – 17,4 mln. Lt, už žemdirbius – 6,9 mln. Lt. 

Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia 
atidėjinius. Atidėjiniai kaupiami iš garantinio užmokesčio (90 proc. 
klientų sumokėto užmokesčio) ir uždirbto grynojo pelno. 2009 m. pa-
baigoje sukaupta 75,9 mln. Lt garantiniams įsipareigojimams vykdyti.
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Bendrovė, siekdama sumažinti savo riziką, ieško sprendimų ir gali-
mybių kaip padėti klientams, susidūrusiems su nemokumo proble-
momis. Bendraujama su bankais, priimami bendri sprendimai dėl 
kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas garantijos galiojimas. Per 
ataskaitinius metus pritarta 415 bankų prašymų dėl kredito sutarčių 
sąlygų pakeitimo, iš to skaičiaus 63 kredito gavėjams atidėtas galuti-
nis kredito grąžinimo terminas.

2009 m. gruodžio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis 
su visomis išduotomis garantijomis, t.y. blogų garantijų dalis, sudarė 
0,7 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo 
žemdirbiams, kaimo verslininkams bei perdirbėjams suteiktų garan-
tijų (be Agentūros) – 1,9 proc. (10 pav.). 
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10 pav. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų 
santykis, proc.

2009 m. Bendrovė įvykdė 5 garantinius įsipareigojimus ir bankams iš-
mokėjo 3,79 mln. Lt. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį bankams iš 
viso išmokėta beveik 14,5 mln. Lt už 100 kredito gavėjų negrąžintus 
kreditus, iš jų už ilgalaikius kreditus – 13 mln. Lt, už vidutinės trukmės 
kreditus - 1,5 mln. Lt (3 priedas).

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja at-
gręžtinio reikalavimo teisę išsiieškoti iš skolininkų savo sumokėtą 
sumą. Skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka arba patys skoli-
ninkai geranoriškai grąžina skolą pasirašydami susitarimus dėl skolos 
grąžinimo. 2009 m. iš skolininkų susigrąžinta 212 tūkst. Lt skolos, 
iš viso per 2000-2009 m. susigrąžinta 3,3 mln. Lt, iš tos sumos pagal 
susitarimus – 2 mln. Lt, pardavus skolininkų turtą – 1,2 mln. Lt, 
teismo būdu – 45,1 tūkst. Lt. Iš 95 skolininkų pilnai skolą grąžino 
27 ūkininkai. Dalis skolų yra nurašoma, kadangi susigrąžinti sko-
lą nebėra jokių galimybių. Iš viso nurašyta 3,0 mln. Lt skolų arba 
20,5 proc. visų išmokėjimų bankams. 

Valstybės pagalbos administravimas

Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio ir kredito įs-
taigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą. Iš Specialiosios kaimo 
rėmimo programos lėšų kreditų gavėjams kompensuota 7 mln. Lt 
palūkanų ir 3,3 mln. Lt garantinio užmokesčio. Palūkanos kompen-
suotos 1083 - ims klientams.
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2009 m. liepos 15 d. LRV nutarimu Nr. 782 ir 2009 m. gruo-
džio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu 
Nr. 3D-996 buvo patvirtinta, kad žemės ūkio veiklos subjektams, 
kreditus su garantija imantiems nuo 2010 m. sausio 1 d., palūka-
nos nebus kompensuojamos. Kreditus su garantija paėmusiems 
iki 2009 m. gruodžio 31 d., palūkanos bus ir toliau kompensuo-
jamos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir kompensacijų  
skyrimo taisykles.

Paskolų fondo administravimas

Investicinius projektus įgyvendinantiems žemdirbiams galimybė gau-
ti lengvatinius kreditus atsirado tik 2009 m. rudenį, įsteigus Paskolų 
fondą, kurio valdytoju buvo paskirta Bendrovė. Bendrovė ataskaiti-
niais metais paskelbė pirmąjį finansinių tarpininkų (bankų) atrankos 
konkursą ir pasirašė sutartis su konkursą laimėjusiais bankais. Sutartys 
pirmajame lėšų išskolinimo etape pasirašytos su 8 Lietuvoje veikian-
čiais bankais, kuriems suteikta 100 mln. Lt Paskolų fondo lėšų, skirtų 
lengvatinių kreditų teikimui (11 pav.).

2009 m. finansiniai tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 10 len-
gvatinių paskolų sutarčių už 2,6 mln. litų. Daugiausia sutarčių pasira-
šė Medicinos bankas – 4, Šiaulių ir Snoro bankai – po 2. Pirmieji, pa-
sinaudoję parama paskolomis, buvo Šiaulių, Marijampolės, Utenos, 
Tauragės rajonų žemdirbiai, užsiimantys grūdinių kultūrų ir rapsų 
auginimu, pienininkyste ir mėsine galvijininkyste.

Informacija apie Bendrovės tyrimų ir plėtros veiklą

Galimybė skolintis iš kredito įstaigų iš dalies nulemia vers-
lo sėkmę: kuo palankesnes skolinimosi sąlygas turi žemdirbiai 
ir kaimo verslininkai, tuo stipresnis žemės ir maisto ūkis, sė-
kmingesnė kaimo plėtra. Bendrovė aktyviai dalyvauja skolinimosi pro-
cesų tobulinime, siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas pritraukiant  
investicijas kaime. 

2009 m. Bendrovė paruošė ir išplatino kredito įstaigoms bei žemės 
ūkio subjektams anketas, kurias susisteminę išsiaiškino skolinimosi iš 
kredito įstaigų apimtis, galimybes, tendencijas. Buvo suvesti praėju-
sių metų žemės ūkio bendrovių ir žemės ūkio įmonių ūkinės-finan-
sinės veiklos rezultatai, atlikta jų analizė. Visa apibendrinta medžiaga 
pristatyta bankų darbuotojams surengtame seminare. 

SEB bankas 
20%

Snoras 
9%

Swedbankas 
12%

Šiaulių bankas 
8%

Ūkio bankas 
4%

Medicinos bankas 
4%

Parex bankas 
3%

DnB Nord bankas 
40%

11 pav. Bankai pagal suteiktas lėšas I-ame Paskolų fondo lėšų  
išskolinimo etape, proc.
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Bendrovė nemažai dėmesio skyrė naujos finansų inžinerijos priemo-
nės pristatymui ir sklaidai. Apie Paskolų fondo veiklą ir galimybes 
pravedė seminarų ciklą kredito įstaigų darbuotojams, žemės ūkio sky-
rių bei žemdirbių savivaldos organizacijų atstovams. 

Bendrovė kartu su kredito įstaigų specialistais surengė eilę moko-
mųjų seminarų. Mokymai organizuoti kartu su Šiaulių, Snoro, DnB 
NORD bankais. Bendrovės teikiamos paslaugos pristatytos ir patirtis 
pristatyta Ukrainos žemdirbių atstovams. 

Bendrovė aktyviai dalyvavo specializuotose parodose „Ką pasė-
si…2009”, ,,Agrovizija 2009“. Informacija apie Bendrovės veiklą 
nuolat teikiama žiniasklaidos atstovams, talpinama Bendrovės svetai-
nėje internete.

Informacija apie Bendrovės personalą

Atliekamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų. 
Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovėje nuolat ke-
liama darbuotojų kvalifikacija, tobulinami profesiniai įgūdžiai. Tuo 
tikslu organizuojami mokymai, konsultacijos, pasitarimai, lankomi 
seminarai.

 Bendrovei tapus Paskolų fondo valdytoju, įsteigtas naujas skyrius. 
Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje – 17, kadrų kaita nedidelė. 

Bendrovės veiklos planai ir prognozės

Bendrovės strategija – skatinti ekonominę žemės ūkio plėtrą bei al-
ternatyvių verslų kūrimą kaime suteikiant kreditų garantijas kredito 
įstaigoms už ūkio subjektų imamus kreditus.

Strategijai įgyvendinti paruoštas Bendrovės veiklos priemonių planas 
2010 metams, kuriame numatyta:

  tobulinti projektų vertinimą ir garantinio užmokesčio 
apskaičiavimo sistemą, pritaikant ją prie Europos Sąjungos 
reikalavimų;

  stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir tobulinti vidaus informacinę 
sistemą;

  nuolat analizuoti skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius;

  skleisti informaciją kredito įstaigoms ir kreditų gavėjams apie 
Bendrovės veiklą, žemės ūkio sektoriaus tendencijas bei rizikos 
veiksnius.

Bendrovė 2010 m. prognozuoja nedidelį apie 5 proc. garantijų skai-
čiaus augimą, planuojamas 13,4 mln. Lt garantinių įsipareigojimų 
įvykdymas bankams. Nežiūrint į didėjančius išmokėjimus bankams, 
Bendrovė planuoja dirbti pelningai ir užtikrinti, kad bus sukauptas 
pakankamas rezervas garantinių įsipareigojimų įvykdymui.



VEIKLOS ATASKAITA 2009 16

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

2009 m. liepos 16 d. įregistruotas padidintas Bendrovės įstatinis kapita-
las nuo 6 mln. Lt iki 7,3 mln. Lt. Įstatinis kapitalas padalintas į 730 pa-
prastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 
yra 10 000 litų. Valstybei priklauso 100 procentų akcijų, kurias patikė-
jimo teise valdo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. 

2009 m. pradžioje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį 
laikotarpį jų neįsigijo.

2009 m. Bendrovė dirbo pelningai ir uždirbo 2,38 mln. Lt pel-
no prieš apmokestinimą, t.y. 0,39 mln. Lt daugiau, negu 2008 m. 
Priskaičiuota 492 tūkst. Lt pelno mokesčio. 2009 m. Bendrovė vals-
tybei išmokėjo 420 tūkst. Lt dividendų.

Bendrovės 2009 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko UAB 
„Audifina”. Paskolų fondo veiklos auditą atliko UAB „Tezaurus 
auditas“.
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS“ AKCININKAMS

Mes atlikome UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus pasibaigusius 2009 m. gruodžio 
31 d., kurio pagrindu buvo parengta pridedama metinių finansinių ataskaitų rinkinio santrauka, auditą vadovaujantis Tarptautiniais audito 
standartais. Savo 2010 m. balandžio 7 d. pateiktoje auditoriaus išvadoje mes pareiškėme besąlyginę nuomonę apie metinių finansinių ataskaitų 
rinkinį, kurio pagrindu buvo parengta metinių finansinių ataskaitų rinkinio santrauka.

Mūsų nuomone, pridedama metinių finansinių ataskaitų rinkinio santrauka visais reikšmingais atžvilgiais atitinka metinių finansinių ataskaitų 
rinkinį, kurio pagrindu ji buvo parengta.

Geresniam UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų bei mūsų audito apimties supratimui, metinių 
finansinių ataskaitų rinkinio santrauka turi būti skaitoma kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, kurio pagrindu ji ir buvo parengta bei 
apie kurią mes pateikėme auditoriaus išvadą.

2010 m. balandžio 9 d.       
Vilnius, Lietuvos Respublika 

Auditorius Gediminas Vaskela             
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000239

UAB Audifina, Gedimino pr. 1-13, 01103 Vilnius
Tel. +370 5 212 73 65, faks. +370 5 261 29 35

info@aufifina.lt, www.audifina.lt

UAB “Audifina“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001243

Direktorė Jolanta Ruzgienė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000483
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TURTAS  Finansiniai metai   Praėję finansiniai metai  

A. ILGALAIKIS TURTAS  135.631.103  43.487.400 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS  127.931  99.331 
  I.1. Plėtros darbai  -  - 
  I.2. Prestižas  -  - 
  I.3. Patentai, licencijos  -  - 
  I.4. Programinė įranga  127.931  99.331 
  I.5. Kitas nematerialusis turtas  -  - 
II. MATERIALUSIS TURTAS  629.299  685.217 
  II.1. Žemė  -  - 
  II.2. Pastatai ir statiniai  505.125  556.062 
  II.3. Mašinos ir įrengimai  -  - 
  II.4. Transporto priemonės  52.783  67.185 
  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  71.391  61.970 
  II.6. Nebaigta statyba  -  - 
  II.7. Kitas  materialusis turtas  -  - 
  II.8. Investicinis turtas  -  - 
    II.8.1. Žemė  -  - 
    II.8.2. Pastatai  -  - 
III. FINANSINIS TURTAS  134.871.966  42.702.852 
 III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones  -  - 
 III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms  -  - 
 III.3. Po vienerių metų gautinos sumos  -  - 
 III.4. Kitas finansinis turtas  134.871.966  42.702.852 
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  1.907  - 
 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas  -  - 
 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas  1.907  - 

BALANSAS (Litais) 2009 m. gruodžio 31 d.
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TURTAS  Finansiniai metai   Praėję finansiniai metai  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS  35.340.990  21.782.916 

I.
ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS

 34.185  19.998 

 I.1. Atsargos  190  82 
   I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai  190  82 
   I.1.2. Nebaigta gamyba  -  - 
   I.1.3. Pagaminta produkcija  -  - 
   I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti  -  - 
 I.2. Išankstiniai apmokėjimai  33.995  19.916 
 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys  -  - 
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS  4.167.378  2.461.425 
 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas  613.451  202.358 
 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos  -  - 
 II.3. Kitos gautinos sumos  3.553.927  2.259.067 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  30.670.603  18.911.856 
 III.1. Trumpalaikės investicijos  17.501.626  6.905.399 
 III.2. Terminuoti indėliai  13.168.977  12.006.457 
 III.3. Kitas trumpalaikis turtas  -  - 
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  468.824  389.637 

TURTO IŠ VISO:  170.972.093  65.270.316 

BALANSAS (Litais). Tęsinys 2009 m. gruodžio 31 d.
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  Finansiniai metai     Praėję finansiniai metai 

C. NUOSAVAS KAPITALAS  12.813.227  11.348.160 

I. KAPITALAS  7.300.000  6.000.000 
 I.1. Įstatinis (pasirašytasis)  7.300.000  6.000.000 
 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)  -  - 
 I.3. Akcijų priedai  -  - 
 I.4. Savos akcijos (-)  -  - 
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)  -  - 
III. REZERVAI  3.606.710  3.571.952 
 III.1. Privalomasis  867.256  867.256 
 III.2. Savoms akcijoms įsigyti  -  - 
 III.3. Kiti rezervai  2.739.454  2.704.696 
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  1.906.517  1.776.208 
 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  1.885.067  1.776.208 
 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  21.450  - 
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  177.327  - 

BALANSAS (Litais). Tęsinys 2009 m. gruodžio 31 d.
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NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  Finansiniai metai     Praėję finansiniai metai 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  157.981.539  53.922.156 

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  157.621.075  53.640.288 
 I.1. Finansinės skolos  -  - 
   I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai  -  - 
   I.1.2. Kredito įstaigoms  -  - 
   I.1.3. Kitos finansinės skolos  -  - 
I.2. Skolos tiekėjams  -  - 
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai  -  - 
I.4. Atidėjiniai  57.561.064  53.640.288 
  I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo  57.561.064  53.640.288 
  I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų  -  - 
  I.4.3. Kiti atidėjiniai  -  - 
I.5. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas  -  - 
I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  100.060.011  - 

II.
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

 360.464  281.868 

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis  -  - 
 II.2. Finansinės skolos  -  - 
   II.2.1. Kredito įstaigoms  -  - 
   II.2.2. Kitos skolos  -  - 
 II.3. Skolos tiekėjams  -  - 
 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  57.593  37.435 
 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  190.569  158.912 
 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  94.665  44.071 
 II.7. Atidėjiniai  -  - 
 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  17.637  41.450 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:  170.972.093  65.270.316 

BALANSAS (Litais). Tęsinys 2009 m. gruodžio 31 d.



VEIKLOS ATASKAITA 2009 22

Pelno (nuostolių) ataskaita (Litais) 2009 m. gruodžio 31 d. 

Eil. nr. STRAIPSNIAI  Finansiniai metai  Praėję finansiniai metai 

I. PARDAVIMO PAJAMOS  4.356.418  5.718.456 
II. PARDAVIMO SAVIKAINA  3.920.776  5.146.611 
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  435.642  571.845 
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS  1.959.088  1.812.640 
  IV.1   Pardavimo  -  - 
  IV.2   Bendrosios ir administracinės  1.959.088  1.812.640 
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  (1.523.446)  (1.240.795)
VI. KITA VEIKLA  213.446  284.370 
  VI.1.   Pajamos  213.446  284.370 
  VI.2.   Sąnaudos  -  - 
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA  3.687.075  2.947.359 
  VII.1.   Pajamos  4.041.831  3.208.069 
  VII.2.   Sąnaudos  354.756  260.710 
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  2.377.075  1.990.934 
IX. PAGAUTĖ  -  - 
X. NETEKIMAI  -  - 
XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  2.377.075  1.990.934 
XII. PELNO MOKESTIS  492.008  309.092 
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  1.885.067  1.681.842 
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PRIEDAI

1 priedas. Valstybės garantijų limito panaudojimas 2009-12-31

Kredito įstaigos

Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms už suteiktus kreditus

Iš viso

iš to skaičiaus

 žemės ūkio subjektams, perdirbimo 
įmonėms ir ūkio subjektams, 

užsiimantiems alternatyvia veikla

 Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos                          
reguliavimo agentūrai

skaičius, vnt. suma, mln. Lt skaičius, vnt. suma, mln. Lt skaičius, vnt. suma, mln. Lt

Danske bankas 6 2,47 6 2,47 0 0,00

DnB NORD bankas 600 120,30 599 105,26 1 15,04

Kredito unijos 17 2,29 17 2,29 0 0,00

Medicinos bankas 63 7,61 63 7,61 0 0,00

Nordea bankas 22 53,85 20 4,65 2 49,20

Parex bankas 137 16,93 137 16,93 0 0,00

SEB bankas 217 113,72 213 37,96 4 75,76

Snoras 100 32,42 100 32,42 0 0,00

Swedbankas 228 34,06 228 34,06 0 0,00

Šiaulių bankas 117 29,95 117 29,95 0 0,00

UniCredit bankas 2 1,37 2 1,37 0 0,00

Ūkio bankas 91 13,93 91 13,93 0 0,00

Iš viso 1600 428,9 1593 288,9 7 140,0

Garantiniai įsipareigojimai, mln. Lt 428,9

Garantijų limitas 2009 m., mln. Lt 488,0

Nepanaudotas garantijų limitas, mln. Lt 59,1
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2 priedas. Suvestiniai veiklos rezultatai 2009-12-31

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus

Iš viso                                         
iš to skaičiaus

2008 m. 01 - 12 mėn. 2009 m. 01 - 12 mėn.

Garantijų 
skaičius

Kreditų 
suma, 

mln. Lt

 Garantijų 
suma, 

mln. Lt
Garantijų 
skaičius

Kreditų 
suma, 

mln. Lt

Garantijų 
suma, 

mln. Lt
Garantijų 
skaičius

Kreditų 
suma, 

mln. Lt

Garantijų 
suma, 

mln. Lt
Žemdirbiai, kaimo verslininkai, 
perdirbimo įmonės 2891 1259,75 766,21 464 246,69 145,19 194 80,28 49,21

 investicinių kreditų garantijos - 1092,31 668,87 - 223,17 130,81 - 69,05 41,84
iš jų su ES parama 836 681,96 411,07 163 128,20 73,14 143 58,46 35,73

trumpalaikių kreditų garantijos - 167,44 97,34 - 23,52 14,38 - 11,23 7,37
Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

44 1233,82 1233,82 0 0,00 0,00 8 153,00 153,00

Iš viso 2935 2493,57 2000,03 464 246,69 145,19 202 233,28 202,21
Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas (be Agentūros)
Danske bankas 10 21,77 9,63 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DnB NORD bankas 949 462,65 269,13 155 96,69 53,76 38 20,96 12,07
Kredito unijos 22 5,06 3,47 3 0,86 0,60 6 1,71 1,24
Medicinos bankas 95 23,22 15,39 14 3,62 2,55 13 3,16 2,12
Nordea bankas 33 23,91 16,74 6 6,25 4,38 3 2,81 1,97
Parex bankas 156 53,39 31,46 89 23,83 14,78 3 0,75 0,41
SEB bankas 466 235,25 143,12 59 33,55 20,13 58 22,76 14,89
Snoras 140 112,79 70,00 33 24,57 16,70 8 2,28 1,59
Swedbankas 660 164,54 106,39 63 35,32 18,70 45 15,71 8,78
Šiaulių bankas 187 105,63 65,13 22 15,64 9,13 15 7,36 4,19
UniCredit bankas 4 6,19 4,33 0 0,00 0,00 2 2,39 1,67
Ūkio bankas 169 45,34 31,42 20 6,37 4,46 3 0,41 0,29
Iš viso 2891 1259,75 766,21 464 246,69 145,19 194 80,28 49,21
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3 priedas. Suteiktos garantijos ir įvykdyti garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms pagal metus 2009-12-31

Metai
Iš viso

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Žemdirbiai, kaimo verslininkai, perdirbimo įmonės

Investicinių kreditų garantijos, mln. Lt 13,7 23,0 0,4 1,6 9,9 51,0 52,0 92,7 130,1 121,8 130,8 41,8 668,8

Trumpalaikių kreditų garantijos, mln. Lt 1,5 0,0 0,0 4,9 1,8 12,8 6,2 13,8 13,9 20,7 14,4 7,4 97,3

Iš viso
skaičius 230 345 9 10 40 118 162 334 462 523 464 194 2891

suma, mln. Lt 15,2 23,0 0,4 6,5 11,7 63,8 58,1 106,5 144,0 142,5 145,2 49,2 766,2

 Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

Skaičius 5 6 3 5 6 5 1 2 2 1 0 8 44 

Suma, mln. Lt 240,0 217,6 113,4 117,7 125,5 115,3 42,5 60,9 39,1 8,9 0,0 153,0 1233,8

Iš viso
skaičius 235 351 12 15 46 123 163 336 464 524 464 202 2935

suma, mln. Lt 255,2 240,5 113,8 124,2 137,3 179,1 100,6 167,4 183,1 151,4 145,2 202,2 2000,0

Vidutinis garantijos dydis (be Agentūros)

Vidutinis garantijos dydis, mln. Lt 0,07 0,07 0,04 0,65 0,29 0,54 0,36 0,32 0,31 0,27 0,31 0,25 0,27

 Garantinių įsipareigojimų įvykdymas

Išmokų skaičius 0 1 10 34 25 13 3 4 2 0 3 5 100

Išmokų suma, mln. Lt 0,00 1,50 1,24 2,74 1,99 0,49 0,09 0,23 0,03 0,00 2,37 3,79 14,46
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