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BENDROVĖS VADOVO ŽODIS
Praėjusieji metai žemės ūkiui buvo tikrai sėkmingi. Žemdirbiai užaugino puikų 
derlių, jo supirkimo kainos taip pat išliko pakankamai aukštos, todėl jie galėjo 
laiku atsiskaityti su žaliavų tiekėjais, kitais kreditoriais ir todėl mažiau teko skolintis 
iš kredito įstaigų. O ir pačios kredito įstaigos vis labiau pasitiki žemės ūkiu, kaip 
patikimu verslu, todėl ir garantijų poreikis buvo mažesnis.

2012 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas už kredito įstaigų žemdirbiams, 
kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 135,2 mln. Lt 
kreditų suteikė 335 garantijas už 79,1 mln. Lt.

Palyginus su 2011 m., kai buvo išduota 124,8 mln. Lt garantijų, 2012 m. garantijų 
suteikta trečdaliu mažiau. Praėjusiais metais garantijų skaičius taip pat sumažėjo 
– 2011 m. buvo suteiktos 503 garantijos. Vidutinis žemdirbių ir kaimo verslininkų 
imamas kreditas 2012 m. siekė 403 tūkst. Lt, panašaus dydžio kreditai buvo ir 
2011 m. – 405 tūkst. Lt. Vidutiniškai kredito įstaigoms Fondas garantuoja apie 60 
proc. imamo kredito sumos.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip ir ankstesniais metais, aktyviai prisidėjo 
prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšų įsisavinimo. Praėjusiais 
metais 62 proc. kreditų su garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus 
projektus. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios 
programos priemones, 2012 m. suteikta 150 kreditų už 85 mln. Lt.

Fondas bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. 
Matome naujas tendencijas finansuojant žemės ūkio veiklą – skirtingai nei 
ankstesniais metais, aktyviausiai žemdirbiams skolino mažesnieji bankai ir kredito 
unijos, kurioms išduota net dvigubai daugiau kreditų su garantija nei 2011 m.

2012 m. daugiausia garantijų suteikta Medicinos bankui (22 proc. suteiktų 
garantijų skaičiaus), kredito unijos (19 proc.). Pagal bendrą suteiktų garantijų sumą 
praėjusiais metais pirmavo kredito unijos (24 proc. visos sumos), SEB bankas (17 
proc.) ir Medicinos bankas (15 proc.). Taip pat teikiamomis garantijomis pradėjo 
domėtis ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė
Danguolė Čukauskienė

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais klientais išliko ūkininkų ūkiai, kurie 2012 
m. sudarė beveik 80 proc. visų klientų – veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti 
garantuotais kreditais pasinaudojo 250 ūkininkų, jiems išduota daugiau nei pusė 
visų kreditų su garantija. Didžioji jų dalis užsiima augalininkyste (35 proc.) ir 
gyvulininkyste (27 proc.). Kaimo vietovėse aktyviau nei ankstesniais metais kūrėsi 
alternatyvūs verslai - daugiausia biokuro, medienos perdirbimo, medžio anglių 
gamybos įmonės. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 36 proc. visų 
2012 m. suteiktų garantijų (2011 m. – 17 proc.), suteiktų garantijų suma išaugo 
beveik penktadaliu.

Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai aktyviai naudojosi 
kreditų garantijų paslaugomis. Praėjusiais metais, aktyviausiai iš kredito įstaigų su 
garantija skolinosi Anykščių (6 proc. garantijų), Panevėžio (6 proc.), Ukmergės (5 
proc.) rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai. Praėjusiais metais Fondo paslauga 
naudojosi ir tų rajonų žemdirbiai, kurie ankstesniais metais skolinosi mažai – tai 
Kalvarijos, Elektrėnų, Rietavo, Molėtų rajono žemdirbiai ir kaimo verslininkai.

Per 15 veiklos metų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis jau 
pasinaudojo daugiau kaip 4 tūkst. žemdirbių ir kaimo verslininkų, kurie iš kredito 
įstaigų su garantijomis pasiskolino 2,3 mlrd. Lt. Šiais metais Fondas taip pat 
planuoja svariai prisidėti prie kaimo plėtros ir tikisi, kad teikiamos garantijos ir 
toliau padės žemdirbiams bei kaimo verslininkams plėtoti verslą, kurti naujas 
darbo vietas.
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ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO VEIKLOS KRYPTYS
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra uždaroji 
akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Juridinių asmenų 
registre, įmonės kodas 124261860. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija 
įregistruota Juridinių asmenų registre 2012 m. vasario 1 d.

Bendrovės buveinės adresas yra Blindžių g. 17, Vilniuje. Pagrindinė 
Bendrovės veikla vykdoma buveinės adresu.

Bendrovė savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo“.

2012 m. Bendrovės veikla apėmė 4 pagrindines kryptis:

• garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) 
bendrovėms;

• valstybės pagalbos administravimas;

• paskolų fondo administravimas;

• licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas.

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir garantuoja iki 70 proc. 
( jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems 
augalų pasėlius – iki 80 proc.) negrąžinto kredito ar kredito linijos sumos 
grąžinimą, jei kreditas teikiamas valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) – 100 
proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimą.

Bendrovė taip pat teikia garantijas finansinės nuomos (lizingo) 
bendrovėms ir garantuoja iki 30 proc. negrąžintos finansinės nuomos 
(lizingo) sutartyje nustatytos perkamo turto kainos dalies sumokėjimą tuo 
atveju, kai finansinės nuomos (lizingo) sutartis su ūkio subjektu sudaroma 
ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

Garantijų teikimas

Garantijos (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
tais metais Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limito) teikiamos:

• kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų:

• investicijoms ir teikiamų ūkio subjektams, užsiimantiems žemės 
ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla, kooperatinėms bendrovėms 
(kooperatyvams), nustatytąja tvarka pripažintoms žemės 
ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), kaimo 
bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, mokslo ir studijų 
institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms (nebiudžetinėms 
organizacijoms), turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, 
mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų 
projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos priemones, taip pat įmonėms, superkančioms ir (ar) 
perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;

• 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) alternatyviąja žemės 
ūkiui veikla ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams);

• trumpalaikiam turtui įsigyti ir teikiamų įmonėms, superkančioms 
ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio 
produktus bei kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), 
kurie šį trumpalaikį turtą parduos Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio veiklos subjektams;

• žemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams bei 
kreditams grąžinti ir teikiamų Agentūrai.

• finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl naujos (nenaudotos) 
gamybinės įrangos ir (ar) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės 
nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimo.
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Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka administruoja dalies garantinio 
užmokesčio, dalies kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų ir dalies kredito 
įstaigai įkeisto turto draudimo įmokų kompensavimą.

Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems 
subjektams, iš kredito įstaigų imantiems kreditus su Bendrovės garantija 
investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produkcijos 
gamybai ir (ar) kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, taip 
pat subjektams, lizingu perkantiems naują gamybinę įrangą ir įrenginius. 
Kompensuojama 80 proc. nustatyto garantinio užmokesčio. Garantinis 
užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, 
įgyvendinantiems projektus ar perkantiems lizingu naują gamybinę įrangą 
ir įrenginius, kuriems įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programos (KPP) priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimas“.

Teisės aktų nustatyta tvarka dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų 
ir dalis draudimo įmokų už kredito įstaigai įkeistą turtą ūkio subjektams, 
paėmusiems kreditus su garantija, kompensuojama tik vykdant ankstesniais 
metais prisiimtus įsipareigojimus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 280
„Dėl valstybės garantijų, teikiamų už uždarosios akcinės bendrovės Žemės
ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų
ir verslo garantijos“ įsipareigojimus, limitų“ Bendrovei 2012 m. nustatė
424 mln. Lt garantijų limitą. Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms
2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 281,85 mln. Lt (1 priedas). Garantijų limitas
panaudotas iš dalies, kadangi Agentūra nevykdė planuotų intervencinių
pirkimų.

Pagrindinis Bendrovės tikslas – skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus 
plėtrą Lietuvoje bei alternatyvių verslų kūrimą kaime, teikiant garantijas 
kredito įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio 
subjektams teikiamus kreditus ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.

Tikslui pasiekti buvo patvirtinta Bendrovės 2010-2012 m. veiklos strategija. 
Ši veiklos strategija visiškai įgyvendinta. Veiklos strategijai įgyvendinti 
vykdytos šios priemonės:

Valstybės pagalbos administravimas

Bendrovės veiklos strategija ir tikslai

Paskolų fondas

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1523 
„Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ 
Bendrovei pavesta administruoti Licencijuotų sandėlių kompensavimo 
fondą. Bendrovė vykdo Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų 
apskaitą. Šio fondo lėšos kaupiamos Lietuvos valstybės iždo specialiojoje 
sąskaitoje. Laikinai laisvas Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšas 
valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo priima Lietuvos Respublikos 
finansų ministerija finansų ministro nustatyta tvarka.

Įsteigus Paskolų fondą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m.
liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-525 „Dėl Paskolų fondo valdytojo paskyrimo“
Paskolų fondo valdytoju paskirta Bendrovė. Paskolų fondo lėšos buvo
naudojamos lengvatinėms paskoloms teikti pagal dvi pirmosios Kaimo 
plėtros programos (KPP) krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės
sektoriaus konkurencingumo didinimas” priemones:

• „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”;

• „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – 
parama paskolomis”.
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• Tobulinti projektų vertinimo ir garantinio užmokesčio apskaičiavimo 
sistemą, pritaikant ją prie Europos Sąjungos reikalavimų.   
Bendrovė 2012 m. pakeitė projektų vertinimo ir garantinio užmokesčio 
apskaičiavimo sistemą atsižvelgdama į Europos Sąjungos reikalavimus bei 
Europos garantinių institucijų patirtį. Buvo paruoštos ir patvirtintos naujos 
Ūkio subjektų finansinio-ekonominio gyvybingumo ir teikiamų garantijų 
rizikos vertinimo taisyklės. Vertinant projektus ir teikiamų garantijų 
riziką, didesnis dėmesys skiriamas ūkininkavimui nuosavybės teise 
priklausančioje žemėje, taip pat teikiant garantijas kredito įstaigoms už 
kreditus, skirtus alternatyviajai veiklai vykdyti, atsižvelgiama į ūkio subjektų 
investuojamas nuosavas lėšas projekto įgyvendinimui bei įstatinio kapitalo 
dydį. Taisyklėse taip pat patikslinti kiti kriterijai, turintys įtakos Bendrovės 
prisiimamai rizikai. 

Taip pat pakeistos Garantinio užmokesčio nustatymo taisyklės, kuriose 
numatyta garantinio užmokesčio dydį už visas teikiamas garantijas, t. y. 
ir už kreditų garantijas, teikiamas žemei, gyvuliams ar kitam biologiniam 
bei trumpalaikiam turtui įsigyti, ir už garantijas, teikiamas lizingu įsigyjant 
naują gamybinę įrangą ir įrenginius, nustatyti atsižvelgiant į garantijų 
rizikos grupę, kredito sumą ar finansinės nuomos (lizingo) sutartyje 
nurodytą įsigyjamo turto kainą, kredito grąžinimo ar finansinės nuomos 
(lizingo) sutartyje nustatytų įmokų sumokėjimo terminą ir į kredito gavėjo 
finansinį patikimumą bei Europos Bendrijos sutarties straipsnių taikymą 
garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai;

• Nuolat analizuoti skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius.
Bendrovė nuolat analizuoja skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius, 
keičiasi patirtimi ir plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių 
institucijų asociacija (toliau – AECM) bei ūkio subjektų, kurių veikla susijusi 
su žemės ūkiu, organizacijomis Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, 
keitimasis informacija ir ryšių plėtojimas labai reikšmingas formuojant 
efektyvias garantijų schemas. Bendrovė nuo 2001 m. yra AECM, 
vienijančios visos Europos garantines institucijas, narė ir aktyviai dalyvauja 
jos organizuojamose darbo grupėse bei seminaruose. 

Bendrovė 2012 m. dalyvavo Bukarešte vykusioje konferencijoje „Ateities 
iššūkiai garantijų schemoms“ ir AECM Generalinėje Asamblėjoje, kurių 
metu buvo apžvelgti asociacijos narių veiklos rezultatai bei svarba 
užtikrinant ūkio subjektų finansavimą sunkmečio laikotarpiu, buvo 
apžvelgtos EK 2014-2020 m. Paramos programų perspektyvos. Bendrovė 
dalyvavo dviejuose AECM Statistikos bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
darbo grupės susitikimuose, kurių metu buvo dalinamasi patirtimi ir 
žiniomis su kolegomis iš užsienio apie taikomus finansavimo instrumentus 
jų šalyse, kylančias problemas taikant ES teisės aktus dėl garantijų veiklos 
bei finansų inžinerijos priemonių, aptarti kiti valstybės pagalbos klausimai, 
susiję su garantijų teikimu. 

Bendrovė, siekdama įvertinti suteiktų garantijų riziką, vykdo suteiktų 
garantijų monitoringą per visą garantijų galiojimo laikotarpį. Taip pat kas 
ketvirtį skaičiuoja prisiimtą riziką pagal garantijas ir sukauptų atidėjinių 
garantiniams įsipareigojimams vykdyti poreikį. Bendrovė nuolat stebi, kad 
sukaupti atidėjiniai padengtų prisiimtą riziką pagal garantijas. Kas ketvirtį 
teikiama ataskaita Finansų ministerijai apie sukauptus atidėjinius ir atidėjinių 
poreikį pagal rizikos grupes. Suteiktų garantijų rizika 2012 m. gruodžio 
31 d. sudarė 26,46 proc. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su 
visomis per Bendrovės veiklos laikotarpį išduotomis garantijomis, t. y. 
blogų garantijų dalis, 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 0,88 proc. Bendrovės 
sukaupti atidėjiniai padengia prisiimtą riziką pagal garantijas.

• Stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir tobulinti vidaus informacinę 
sistemą.        
Siekiant užtikrinti efektyvią Bendrovės veiklą bei stiprinti darbuotojų 
atsakomybę atliekant pavestas funkcijas, paruoštos Bendrovės darbuotojų 
veiklos procedūros. Procedūrose nustatytos kiekvieno darbuotojo 
vykdomos funkcijos ir atsakomybė bei darbų kontrolė. 

Nuolat tobulinama Bendrovės informacinė sistema, skirta garantijų 
apskaitai. Garantijų apskaitos sistema papildyta naujais moduliais, skirtais 
kasdienių funkcijų teikiant garantijas, administruojant valstybės pagalbos 
teikimą, Paskolų fondą ir kitų funkcijų atlikimui.
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Bendrovės valdymo organus sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, 
Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba bei Bendrovės vadovas. Valstybei 
priklauso 100 procentų akcijų, kurias patikėjimo teise valdo Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerija. Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai 
ir ji renkama 4 metams. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų 
susirinkimas. Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, valdybai vadovauja 
valdybos pirmininkas.

2012 m. Bendrovėje veikė 5 skyriai: Garantijų, Finansų, Plėtros ir 
informacijos, Teisės ir skolų išieškojimo bei Paskolų fondo.
Teikiamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų 
kvalifikacijos. Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovėje 
nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, tobulinami profesiniai įgūdžiai. 
Tuo tikslu organizuojami mokymai, konsultacijos, pasitarimai, lankomi 
seminarai.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Bendrovėje – 17, kadrų kaita nedidelė.

Bendrovės organizacinė struktūra ir personalas

VISUOTINIS AKCININKŲ
SUSIRINKIMAS

STEBĖTOJŲ TARYBA

VALDYBA

DIREKTORIUS

ANALITIKASADMINISTRACIJA

GARANTIJŲ SKYRIUS TEISĖS IR SKOLŲ
IŠIEŠKOJIMŲ SKYRIUS

FINANSŲ SKYRIUS

PASKOLŲ FONDO
SKYRIUS

PLĖTROS IR
INFORMACIJOS SKYRIUS

VIDAUS AUDITORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo organizacinė struktūra

• Paskolų fondo lėšų išskolinimui pasitelkti daugiau finansinių 
tarpininkų, kviečiant dalyvauti ne tik bankus, bet ir kredito unijas.
Nuo Paskolų fondo veiklos pradžios Paskolų fondo lėšas išskolino 8 bankai ir 10 
kredito unijų. Pradžioje, 2009 m. išskolinime dalyvavo tik bankai, vėliau nuo 2010 
m. lengvatines paskolas teikė ir kredito unijos. Iš viso lengvatinėmis paskolomis 
pasinaudojo 475 ūkio subjektai už 135 mln. Lt. Daugiausia, 92 proc. visų 
lengvatinių paskolų suteikė bankai, tuo tarpu kredito unijoms teko 8 proc. visų 
paskolų. Vykdant finansinių tarpininkų veiklos ir lėšų, susijusių su įsipareigojimais 
Paskolų fondui, panaudojimo priežiūrą ir kontrolę, 2012 m. buvo atlikta keturių 
finansinių tarpininkų patikra. 

Bendrovė 2013 m. planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus ir dirbti pelningai. 
Bendrovės tolimesnių tikslų įgyvendinimui paruoštas strateginis planas 2013–
2020 metams.
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2012 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovė per 2012 m. suteikė 79,1 mln. Lt garantijų už 135,2 mln. Lt kredito 
įstaigų išduotų kreditų. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 335 garantijos. 
Visos šios garantijos kredito įstaigoms suteiktos dėl ūkio subjektams, 
užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla, kooperatinėms 
bendrovėms (kooperatyvams), nustatyta tvarka pripažintoms žemės ūkio 
kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) bei įmonėms, superkančioms 
ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus (toliau 
– ūkio subjektai) suteiktų kreditų. 2012 m. garantijų dėl kreditų žemės ūkio ir 
maisto produktų intervencijų pirkimams suteikta nebuvo, nes ataskaitiniais 
metais Agentūra kredito įstaigų teikiamais kreditais nesinaudojo.

Teikiamomis Bendrovės garantijomis 2012 m. pradėjo domėtis ir finansinės 
nuomos (lizingo) bendrovės, tačiau garantijų suteikta nebuvo.

Garantijos kredito įstaigoms

Suteiktų garantijų suma ir skaičius
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1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (be Agentūros), mln. Lt

2012 m. garantijų suteikta trečdaliu mažiau palyginti su 2011 m., kai buvo 
suteikta garantijų už 124,8 mln. Lt. Praėjusiais metais garantijų skaičius 
taip pat sumažėjo – 2011 m. buvo suteiktos 503 garantijos (1 pav.).

Vidutinis su garantija teikiamų kreditų dydis 2012 m. siekė 403 tūkst. 
Lt, panašaus dydžio kreditai buvo ir 2011 m. – 405 tūkst. Lt. Vidutiniškai 
kredito įstaigoms Bendrovė garantavo apie 60 proc. imamo kredito sumos.

Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios (1997 m.) suteikta 4200 garantijų 
už 2,3 mlrd. Lt, iš jų už ūkio subjektams suteiktus kreditus – 4144 garantijos 
už 1 mlrd. Lt, už Agentūrai suteiktus kreditus – 56 garantijos už 1,3 mlrd. 
Lt (2 priedas).
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Skirtingai nei ankstesniais metais, praėjusiais metais aktyviausiai ūkio 
subjektams skolino mažesnieji bankai ir kredito unijos, kurios suteikė 
dvigubai daugiau kreditų su garantija nei 2011 m. 2012 m. išsiplėtė 
kredito įstaigų, kurioms teikiamos garantijos, ratas. Pasirašytos naujos 
bendradarbiavimo sutartys su 9 kredito unijomis.

Garantijos pagal kredito įstaigas
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2 pav. Kreditai ir garantijos 2012 m. pagal kredito įstaigas (be Agentūros), mln. Lt

2012 m. daugiausia garantijų suteikta Medicinos bankui (22 proc. 
suteiktų garantijų skaičiaus) ir kredito unijoms (19 proc. suteiktų garantijų 
skaičiaus). Didžiausia garantijų suma praėjusiais metais suteikta kredito 
unijoms (24 proc. visos sumos), SEB bankui (17 proc.) ir medicinos bankui 
(15 proc.) (2 pav.). 2012 m. suteiktos pirmosios garantijos bankui „Finasta“ 
ir kai kurioms kredito unijoms.



10

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos garantijos

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms dėl teikiamų investicinių 
kreditų ir kreditų bei kredito linijų, skirtų trumpalaikiam turtui įsigyti. 
2012 m. suteikta 70,1 mln. Lt garantijų už investicinius kreditus arba 90 
proc. visų suteiktų garantijų, o likusi dalis – už trumpalaikiam turtui įsigyti 
skirtus kreditus (3 pav.).

Analizuojant per kelerius metus suteiktas garantijas, matyti, kad 
investiciniams kreditams ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtiems kreditams 
suteiktų garantijų sumų santykis pastaraisiais metais yra panašus.

Investicinių kreditų garantijos Trumpalaikių kreditų garantijos
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Vertinant skolinimąsi metų eigoje, matyti, kad ataskaitiniu laikotarpiu 
aktyviausiai ūkio subjektai skolinosi III metų ketvirtyje. Per šį laikotarpį 
suteikta 24,7 mln. Lt arba 32 proc. visų ataskaitiniais metais suteiktų 
garantijų (4 pav.).

3 pav. Garantijų sumos pagal kreditų tipą (pagal metus), mln. Lt
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4 pav. Kreditai ir garantijos 2012 m. pagal ketvirčius, mln. Lt

2012 m. Bendrovė toliau aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos lėšų įsisavinimo. Kreditų gavėjai, įgyvendinantys 
investicinius projektus pagal šios programos priemones, 2012 m. iš kredito 
įstaigų pasiskolino 85 mln. Lt, už kuriuos buvo suteikta 49 mln. Lt garantijų, 
arba 62 proc. visų tais metais suteiktų garantijų.
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Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūkininkai, 
kuriems 2012 m. išduota 68,3 mln. Lt garantijų arba 55 proc. visų garantijų 
(5 pav.). Daugiau nei ankstesniais metais skolinosi smulkios bei vidutinės 
įmonės kaime, kurios plėtoja alternatyvius verslus.

Garantijos pagal kliento tipą

5 pav. Garantijos 2012 m. pagal kliento tipą (pagal garantijų sumą), proc. 6 pav. Garantijos 2012 m. pagal ūkininkų amžių, mln. Lt
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Daugiausia praėjusiais metais skolinosi ūkininkai, vyresni negu 40 metų, 
kuriems suteikta 64 proc. visų ūkininkams suteiktų garantijų skaičiaus. 
Aktyviausi šioje grupėje – 40-50 metų ūkininkai. Veiklai pradėti ar jai 
plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais iš viso pasinaudojo virš 250 
ūkininkų ūkių (6 pav.). Bendrovės duomenimis, pasinaudoję kredito įstaigų 
teikiamais kreditais su garantija, verslą kaime pradėjo 23 ūkininkai.
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Garantijos pagal veiklos sritis

Analizuojant suteiktas garantijas pagal veiklos sritis, kaip ir ankstesniais 
metais, pagal garantijų sumą ir skaičių didžioji dalis žemės ūkio veiklos 
subjektų užsiima augalininkyste (35 proc. visų garantijų) ir gyvulininkyste 
(27 proc. visų garantijų) (7 pav.).

2012 m., palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo kaimo turizmo 
projektų, mažiau skolinosi ir maisto produktų gamybos įmonės mieste. 
Ataskaitiniais metais išaugo garantijų, suteiktų smulkiems kaimo 
verslininkams, užsiimantiems alternatyviąja veikla, skaičius: 2010 m. 
suteiktos 25 tokios garantijos, 2011 m. – 64, o 2012 m. – 73. Tai ypač 
pasakytina apie miškininkystės, biokuro gamybos bei kitas alternatyviosios 
energetikos įmones. Smulkieji verslininkai taip pat modernizavo mėsos 
cechus, teikė agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas, statė vėjo bei 
saulės jėgaines. Alternatyviais verslais užsiimantys ūkio subjektai 2012 m. 
pasiskolino daugiau palyginti su 2011 m., o jų kreditai sudarė 36 proc. 

35%

27%
0,01%
2%

36%

7 pav. 2012 m. garantijos pagal veiklos sritis (pagal garantijų sumą), proc. 8 pav. Kreditai ir garantijos alternatyviai veiklai vykdyti
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visų Bendrovės garantuotų kreditų. Pastebima tendencija, kad šiai veiklai 
teikiamų kreditų su garantija kasmet daugėja. Alternatyvūs verslai papildo 
įprastas žemės ūkio šakas, padidina kaimo gyventojų pajamas, sukuria 
naujas darbo vietas (8 pav.).
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Siekiant pagerinti ūkių struktūrą bei užtikrinti ekonomiškai stiprių, 
konkurencingų ūkių plėtrą, reikalingos nemažos investicijos. Bendrovės 
teikiamos garantijos sudaro sąlygas pasiskolinti lėšų iš kredito įstaigų, o tai 
leidžia ūkio subjektams modernizuoti įmones bei ūkius, juos plėsti, pradėti 
naują ūkinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas kaime. Kaip ir ankstesniais 
metais, skolintos lėšos daugiausia buvo skiriamos žemės ūkio technikai 
bei gamybinei įrangai įsigyti ir sudarė daugiau kaip pusę visų garantijų (9 
pav.).

Garantijos pagal kreditų paskirtį

2012 m. palyginti su ankstesniais metais, daugiau skolintų lėšų ūkininkai 
naudojo įvairiai pieno ūkių gamybinei įrangai įsigyti, biologiniam turtui 
pirkti, naujų fermų statymui bei esamų rekonstravimui, tačiau mažiau 
garantuota už kreditus žemės ūkio produkcijai supirkti ar trumpalaikiam 
turtui įsigyti. Daugiau skolintų lėšų buvo skiriama žemės ūkio paskirties 
žemei įsigyti. Šiam tikslui skirtų kreditų suma išaugo nuo 5,2 mln. Lt (2011 
m.) iki 8,2 mln. Lt.
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9 pav. Garantijos 2012 m. pagal kreditų paskirtį ir garantijų sumą, proc.

Statyba ir rekonstrukcija

Trumpalaikis turtas

Kita paskirtis
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2012 m. beveik visų šalies rajonų ūkio subjektai aktyviai naudojosi 
skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Tradiciškai daugiausia skolinosi 
derlingose žemėse dirbantys ūkininkai. Kauno apskrities ūkio subjektams 
suteiktos 65 garantijos už 14,7 mln. Lt, arba 20 proc. visų suteiktų garantijų. 
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10 pav. Kreditai ir garantijos pagal apskritis 2012 m.

Panevėžio apskrities ūkio subjektams suteiktos 49 garantijos, tačiau jų suma 
mažesnė – 11,4 mln. Skirtingai nei ankstesniais metais, daugiau garantijų 
suteikta Vilniaus apskrities ūkio subjektams. Šioje apskrityje daugiausia 
garantijų suteikta smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti (10 pav.).

Garantijos pagal apskritis ir rajonus
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2012 m. aktyviausiai kredito įstaigų teikiamais kreditais su garantija 
naudojosi Anykščių (6 proc. garantijų), Panevėžio (6 proc.) ir Ukmergės 
(5 proc.) rajonų ūkio subjektai. Praėjusiais metais aktyviau Bendrovės 
paslaugomis naudojosi ir tų rajonų ūkio subjektai, kurie ankstesniais 

Panevėžys
Radviliškis

Šiauliai

N. AkmenėMažeikiaiSkuodas

Kretinga

Klaipėda

Neringa

iki 5 vnt.

5 - 10 vnt.

10 - 15 vnt.

15 - 20 vnt.

virš 20 vnt.

Šilutė

Plungė
Telšiai

Kelmė

Šilalė

Tauragė

Jurbarkas

Šakiai Kaunas

Jonava Ukmergė

Anykščiai Utena

Zarasai

Ignalina

Švenčionys
Molėtai

Širvintos

Kaišiadorys

Trakai

Vilnius

VarėnaLazdijai

Marijampolė
Vilkaviškis

Šalčininkai
Alytus

Prienai

Raseiniai
Kėdainiai

Joniškis

Pakruojis
Pasvalys

Biržai

Rokiškis

Kupiškis

11 pav. Garantijos pagal rajonus 2012 m.

metais skolinosi mažai – tai Kalvarijos, Elektrėnų, Rietavo ir Molėtų rajono 
ūkininkai bei kaimo verslininkai (11 pav.). Prie aktyvaus skolinimosi labai 
daug prisidėjo sėkmingas Medicinos bei Nordea bankų ir ūkio subjektų 
bendradarbiavimas.
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Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius 
kredito gavėjų finansinę ir ekonominę būklę. Garantijų rizika vertinama 
visą garantijos galiojimo laikotarpį, kas ketvirtį skaičiuojama prisiimta rizika 
pagal garantijas ir nuolat stebima, kad sukaupti atidėjiniai garantiniams 
įsipareigojimams vykdyti padengtų prisiimtą riziką. Garantijos grupuojamos 
į 5 grupes: A (standartinė rizika), B (galima rizika), C (padidėjusi rizika), D 
(didelė rizika), E (didžiausia rizika).

Bendrovės garantijų portfelis 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 281,85 mln. 
Lt. 2012 m. pabaigoje didžiausią grupę sudarė nerizikingos garantijos 
– galimos rizikos grupei buvo priskirta 36 proc., padidėjusios rizikos 
grupei priskirta taip pat 36 proc. garantijų nuo viso Bendrovės garantijų 
portfelio. Didžiausiai rizikos grupei priskirta 13 proc. garantijų, šiai grupei 
priskiriamas 81 kredito gavėjas. Už šias garantijas planuojami garantiniai 
įsipareigojimai kredito įstaigoms, kurie sudaro 37,5 mln. Lt (12 pav.).

Bendrovė, siekdama sumažinti savo ir klientų riziką, ieško sprendimų ir 
galimybių kaip padėti klientams, susidūrusiems su mokumo problemomis 
– bendraujama su kredito įstaigomis, priimami bendri sprendimai dėl 
kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas garantijos galiojimo terminas. 
Per ataskaitinius metus pritarta 393 kredito įstaigų prašymams dėl kredito 
sutarčių sąlygų pakeitimo, iš to skaičiaus 80 kredito gavėjų atidėtas galutinis 
kredito grąžinimo terminas. Sunkumus patiriantys ūkininkai aplankomi 
ūkiuose ir kartu ieškoma geriausių sprendimų. Bendrovė planuoja, kad 
2013-2015 m. gali būti įvykdyti garantiniai įsipareigojimai už 37 mln. Lt.

Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia 
lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš 
garantinio užmokesčio (90 proc. klientų sumokėto garantinio užmokesčio) 
ir uždirbto pelno. 2012 m. pabaigoje sukaupta 78,49 mln. Lt garantiniams 
įsipareigojimams vykdyti (13 pav.).

Garantijų rizika ir garantinių įsipareigojimų vykdymas kredito įstaigoms
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B grupė

C grupė

D grupė

E grupė
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12 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2012-12-31, proc.

13 pav. Garantijų portfelio ir rezervo pokytis pagal metus, mln. Lt
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2012 m. gruodžio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis 
su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 
0,88 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo ūkio 
subjektams suteiktų garantijų (be Agentūros) – 1,93 proc. (14 pav.).

2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31

1,93

0,55 0,50 0,59 0,72 0,68 0,72
0,88

1,45 1,49

1,89
1,69 1,67

1,93

Iš viso Be Agentūros

14 pav. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų santykis, proc.

Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio, dalies kredito 
įstaigoms sumokėtų palūkanų ir dalies kredito įstaigai įkeisto turto 
draudimo įmokų kompensavimą. 2012 m. iš Žemės ūkio ministerijos 
Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšų kreditų gavėjams 
kompensuota 1,6 mln. Lt kredito palūkanų, 0,6 mln. Lt garantinio 
užmokesčio ir 0,01 mln. Lt kredito įstaigai įkeisto turto draudimo įmokų. 
Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensuota 614 klientų, 
dalis garantinio užmokesčio – 91 klientui, dalis kredito įstaigai įkeisto 
turto draudimo įmokų – 1 klientui.

Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų ir dalis draudimo įmokų už 
kredito įstaigai įkeistą turtą ūkio subjektams, paėmusiems kreditus su 
garantija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 
m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-996 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. 
balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-160 „Dėl dalies palūkanų už investicinius 
kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ ir 
jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl paskolos 
privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-181 „Dėl kredito įstaigai 
įkeisto turto dalies draudimo įmokų kompensavimo kreditų su garantija 
gavėjams taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis kompensuojama tik vykdant 
ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus.

Valstybės pagalbos administravimas

2012 m. Bendrovė įvykdė 14 garantinių įsipareigojimų ir bankams išmokėjo 
4,2 mln. Lt (3 priedas). Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį bankams iš viso 
išmokėta beveik 20,5 mln. Lt už 127 kredito gavėjų negrąžintus kreditus.

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja atgręžtinio 
reikalavimo teisę išsiieškoti iš skolininkų savo sumokėtą sumą. Skola išieškoma 
įstatymų nustatyta tvarka arba patys skolininkai geranoriškai grąžina 
skolą pasirašydami susitarimus dėl skolos grąžinimo. 2012 m. iš skolininkų 
susigrąžinta 0,14 mln. Lt skolos, iš viso per 2000-2012 m. susigrąžinta 3,76 
mln. Lt, iš tos sumos pagal susitarimus – 2,33 mln. Lt, pardavus skolininkų 
turtą ir teismo būdu – 1,43 mln. Lt. Dalis skolų pripažįstama beviltiškomis 
ir yra nurašomos, kadangi susigrąžinti skolą nebėra jokių galimybių. Iš viso 
nuo veiklos pradžios nurašyta 11,2 mln. Lt skolų arba 55 proc. visų įvykdytų 
garantinių įsipareigojimų bankams.
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Investicinius projektus įgyvendinantiems ūkio subjektams galimybė gauti 
lengvatinius kreditus atsirado 2009 m. rudenį, įsteigus Paskolų fondą, kurio 
valdytoju buvo paskirta Bendrovė. Bendrovė 2009 m. paskelbė pirmąjį, 2010 
m. – antrąjį ir trečiąjį finansinių tarpininkų (bankų ir kredito unijų) atrankos 
konkursus lengvatinėms paskoloms teikti ir pasirašė sutartis su atrankos 
kriterijus atitikusiomis kredito įstaigomis. 2012 m. Bendrovė parengė atrankos 
kriterijus ir vykdė ketvirtąjį kredito įstaigų atrankos konkursą lengvatinėms 
paskoloms teikti, tačiau sutarčių pasirašyta nebuvo. 

Iš viso nuo veiklos pradžios Paskolų fondas kredito įstaigoms paskolino 227 
mln. Lt lengvatinėms paskoloms teikti, kuriomis pasinaudojo 475 ūkio subjektai 
už 135 mln. Lt. Daugiausia, 92 proc. visų lengvatinių paskolų, išdavė bankai, 
tuo tarpu kredito unijoms teko 8 proc. visų paskolų. 2012 metų pabaigoje 
lengvatinių kreditų dar nebuvo gražinę 401 ūkio subjektas už daugiau kaip 
50 mln. Lt (15 pav.).

2012 m. Bendrovė vykdė veiklą, būtiną surenkant gautinas sumas iš finansinių 
tarpininkų, veiklą, susijusią su lėšų panaudojimo kontrole vadovaujantis su 
finansiniais tarpininkais pasirašytų sutarčių nuostatomis, bei ruošė ir teikė 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos visą būtiną 
informaciją susijusią su Paskolų fondo įsipareigojimais.

Paskolų fondo administravimas

15 pav. Paskolų fondo lengvatinių kreditų likutis 2012 m. gruodžio 31 d.

Bankai

Kredito unijos

44,3 mln. Lt

6,3 mln. Lt
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Tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir ryšių plėtojimas 
labai reikšmingas formuojant efektyvias garantijų schemas. Bendrovė 
aktyviai vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje, nuolat plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių 
institucijų asociacija (AECM), Centrinės ir Rytų Europos šalių partneriais.

Bendrovė nuo 2001 m. yra AECM, vienijančios visos Europos garantines 
institucijas, narė. AECM atstovauja 38 kreditų garantijų institucijoms 
ir nacionalinėms asociacijoms, veikiančioms 20 ES šalių, Juodkalnijoje, 
Rusijoje ir Turkijoje. Asociacija konsoliduoja ir vysto garantijų kaip finansinių 
instrumentų vaidmenį smulkaus ir vidutinio verslo plėtroje, skatina 

Europos garantijų institucijų teisinės 
bazės ir darbo principų harmonizavimą, 
atstovauja ir gina narių interesus ES 
institucijose bei teikia pasiūlymus ir 
idėjas įvairioms ekonominėje politikoje 
dalyvaujančioms organizacijoms. 
Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja 
AECM organizuojamose darbo grupėse 
bei seminaruose.

2012 m. buvo gautas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos OECD pakvietimas dalyvauti ekspertų susitikimuose su 
Ukrainos Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos, kredito, mokslo įstaigų 
atstovais, įgyvendinant konkurencingumo didinimo strategijos projektą 
Ukrainoje. Projekto metu siekiama padėti įkurti kreditų garantijų fondą 

Tarptautinis bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERIAI

Ukrainoje bei tuo pačiu padidinti kreditavimo ir investicijų prieinamumą 
žemės ūkio sektoriaus gavėjams. Susitikimo metu pristatyta Lietuvos 
žemės ūkio kreditų garantijų schema, teikiami Bendrovės finansiniai 
instrumentai, pasidalinta patirtimi dėl kreditų garantijų fondo kūrimo, 
finansinių partnerių atrinkimo bei pradinio finansavimo klausimai.

Bendrovė birželio mėnesį dalyvavo Bukarešte vykusioje konferencijoje 
„Ateities iššūkiai garantijų schemoms“, skirtoje paminėti Europos 
garantinių institucijų asociacijos veiklos 20-etį, taip pat AECM Generalinėje 
Asamblėjoje. AECM Generalinėje Asamblėjoje bei seminare dalyvavo 
daugiau nei 260 dalyvių bei pranešėjų iš Europos Sąjungos šalių, Turkijos, 
Rusijos, JAV, Egipto, Maroko, Meksikos, Mongolijos ir Australijos. Seminaro 
metu apžvelgti asociacijos narių veiklos rezultatai sunkmečio laikotarpiu, 
kai smulkaus ūkio subjektams susidūrus su griežtesniais kredito įstaigų 
keliamais reikalavimais dėl nuvertėjusios įkeisto turto vertės, garantija tapo 
vienintele išeitimi užsitikrinti kredito įstaigų finansavimą bei tolimesnę 
veiklos plėtrą. Taip pat buvo apžvelgtos EK 2014-2020 m. Paramos 
programų perspektyvos.

2012 m. įvyko du AECM Statistikos bei vienas Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
darbo grupių susitikimai, kuriuos organizuoja AECM nariai. Šių susitikimų 
metu buvo dalinimasis žiniomis su kolegomis iš užsienio apie taikomus 
finansavimo instrumentus jų šalyse, kylančias problemas dėl garantijų 
teikimo, finansų inžinerijos priemonių, taikomų smulkaus ir vidutinio ūkio 
subjektams, įgyvendinimo, atskirų finansinių priemonių derinimo bei kiti 
valstybės pagalbos klausimai.

http://www.aecm.eu/en/
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Bendrovė palaiko glaudžius dalykinius ryšius su bankais, kredito unijomis, 
žemdirbių organizacijomis. 2012 m. Bendrovė organizavo seminarus, 
mokymus bei savo veiklos pristatymus, kurie aprėpė visą šalies teritoriją. 
Taip pat Bendrovė savo veiklą pristatė specializuotose parodose „Ką 
pasėsi...2012”, „AgroBalt 2012“, „Agrovizija 2012“.

Informacijos sklaida šalyje

žemės ūkio klausimais. Seminare su kredito įstaigomis buvo diskutuojama 
apie bendrąją žemės ūkio politiką, ES paramos ypatumus bei naujoves, 
paramos skyrimo perspektyvas po 2013 metų bei kitais svarbiais žemės 
ūkio kreditavimo klausimais. Kredito įstaigų darbuotojams Bendrovė 
organizuoja seminarus žemdirbių ūkiuose, Tokių seminarų tikslas – 
susipažinti su ūkių per pastaruosius keletą metų padarytų investicijų 
gamybai modernizuoti rezultatais, aptarti investicijų šaltinius, jų formavimo 
ir įsisavinimo praktiką, investicijų poreikį ir kitus klausimus.

Gruodžio mėnesį įvyko bendra Bendrovės ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių 
asociacijos konferencija, skirta kredito įstaigų atstovams ir žemės ūkio 
bendrovių vadovams bei finansininkams. Dalyvauta Medicinos, „Nordea“ 
ir Šiaulių bankų darbuotojų mokymuose. Šių susitikimų tikslas – skleisti 
informaciją apie Bendrovę, jos veiklą, procedūras, teikiamas paslaugas.

Bendrovės iniciatyva buvo organizuoti susitikimai su kredito įstaigų 
atstovais. Bendrovė parodos „Ką pasėsi...2012” metu kredito įstaigų 
darbuotojus pakvietė į jau tradiciniu tapusį pasitarimą-seminarą aktualiais 

http://www.kapasesi.info/
http://www.agrobalt.lt/
http://www.agrovizija.lt/
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2012 m. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 8,6 mln. Lt. Įstatinis kapitalas 
padalintas į 860 paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos 
nominali vertė yra 10 000 litų.

2012 m. pradžioje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį 
jų neįsigijo.

2012 m. Bendrovė dirbo pelningai ir uždirbo 1,83 mln. Lt pelno prieš 
apmokestinimą.

Priskaičiuota 143 tūkst. Lt pelno mokesčio. 2012 metais Bendrovė valstybei iš 
2011 m. gauto pelno sumokėjo 1,05 mln. Lt dividendų.

VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI
Administruodama Paskolų fondą finansinių tarpininkų grąžintas tikslinių 
paskolų lėšas Bendrovė perveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 
Žemės ūkio ministerijos nurodytą banko sąskaitą. 2012 m. pervesta 36,2 mln. 
Lt Paskolų fondo lėšų, iš viso į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės 
ūkio ministerijos nurodytą banko sąskaitą iki 2012 m. gruodžio 31 d. yra 
pervesta 115 mln. Lt Paskolų fondo lėšų.

Bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Audifina”. 
Paskolų fondo veiklos auditą atliko UAB „Tezaurus auditas“.

Įstatinis kapitalas Uždirbtas pelnas

8,6 
mln. Lt.  

1,83 
mln. Lt.  

1,05 
mln. Lt.  

115 
mln. Lt.  

Sumokėti dividentai Pervesta Paskolų fondo lėšų
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Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ akcininkams

Toliau pateikiama finansinių ataskaitų rinkinio santrauka, kurią sudaro 
2012 m. gruodžio 31 d. balanso santrauka ir pelno (nuostolių) ataskaitos 
santrauka yra parengta pagal UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas“ audituotą finansinių ataskaitų rinkinį už 2012 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius metus. Savo 2013 m. kovo 22 d. išvadoje dėl tų finansinių 
ataskaitų rinkinio mes pareiškėme nemodifikuotą nuomonę. Tos finansinės 
ataskaitos ir finansinių ataskaitų santrauka neatspindi įvykių, įvykusių po 
mūsų išvados dėl audituotų finansinių ataskaitų datos, poveikio.

Finansinių ataskaitų rinkinio santraukoje nėra pagal Lietuvos Respubilikoje 
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą 
ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos standartus 
reikalaujamos atskleistos informacijos. Todėl finansinių ataskaitų rinkinio 
santraukos skaitymas negali atstoti audituotų UAB „Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas“ finansinių ataskaitų rinkinio skaitymo.

Auditorė Jolanta Ruzgienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000239

UAB AUDIFINA
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001243
Tel nr.: +370 5 212 73 65
Faks.: +370 5 261 29 35
www. audifina.lt

2013 m. gegužės 31 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika

Vadovybės atsakomybė už finansinių ataskaitų santrauką
Vadovybė yra atsakinga už audituotų finansinių ataskaitų rinkinio 
santraukos parengimą pagal UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ 
nustatytą vidaus tvarką.

Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė – apie finansinių ataskaitų rinkinio santrauką pareikšti 
nuomonę, pagrįstą procedūromis, kurias mes atlikome pagal 810-ąjį 
tarptautinį audito standartą (TAS) „Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių 
ataskaitų santraukos“.

Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinių ataskaitų rinkinio santrauka parengta pagal 
audituotas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ finansines ataskaitas 
už 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, visais reikšmingais 
atžvilgiais atitinka tas finansines ataskaitas pagal UAB „Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondas“ nustatytą vidaus tvarką.

http://www.audifina.lt/
http://www.msiglobal.org/
http://www.audifina.lt/
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Balansas 2012 m. gruodžio 31 d., litais

Turtas Finansiniai 
metai

Praėję finansiniai 
metai

A. ILGALAIKIS TURTAS  92.287.162 119.346.064

I. NEMATERIALUSIS 
TURTAS   174.345  173.803

I.1. Plėtros darbai - -

I.2. Prestižas - -

I.3. Patentai, licencijos - -

I.4. Programinė įranga 174.345 173.803

I.5. Kitas nematerialusis turtas - -

II. MATERIALUSIS TURTAS  379.874  438.935

II.1. Žemė - -

II.2. Pastatai ir statiniai 352.313 403.250

II.3. Mašinos ir įrengimai - -

II.4. Transporto priemonės  - 1.436

II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai 
ir įrenginiai  27.561  34.249

II.6. Nebaigta statyba - -

II.7. Kitas  materialusis turtas - -

II.8. Investicinis turtas - -

II.8.1. Žemė - -

II.8.2. Pastatai - -

III. FINANSINIS TURTAS  91.725.750 118.729.383

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   91.725.750 118.729.383

IV. KITAS ILGALAIKIS 
TURTAS   7.193 3.943

IV.1 Atidėtojo mokesčio 
turtas  - -

IV.2 Kitas ilgalaikis turtas  7.193 3.943

Turtas Finansiniai 
metai

Praėję finansiniai 
metai

B. TRUMPALAIKIS 
TURTAS  39.703.972  49.229.896

I.
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI 
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS

 59.548  47.937

I.1. Atsargos 132 213

I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo 
gaminiai  132 213

I.1.2. Nebaigta gamyba - -

I.1.3. Pagaminta produkcija  - -

I.1.4. Pirktos prekės, skirtos 
perparduoti  - -

I.2. Išankstiniai apmokėjimai   59.416  47.724

I.3. Nebaigtos vykdyti 
sutartys  - -

II.
PER VIENERIUS METUS 
GAUTINOS SUMOS

262.959 1.048.617

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas   85.806  179.804

II.2. Dukterinių ir asocijuotų 
įmonių skolos  - -

II.3. Kitos gautinos sumos  177.153 868.813

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  38.893.938  42.896.019

III.1. Trumpalaikės investicijos   34.226.079  36.476.213

III.2. Terminuoti indėliai 4.667.859 6.419.806

III.3. Kitas trumpalaikis turtas  - -

IV. PINIGAI IR PINIGŲ 
EKVIVALENTAI  487.527 5.237.323

TURTO IŠ VISO:  131.991.134 168.575.960
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Nuosavas kapitalas
ir įsipareigojimai

Finansiniai 
metai

Praėję finansiniai 
metai

C. NUOSAVAS KAPITALAS   14.265.732 13.633.200

I. KAPITALAS  8.600.000 8.600.000
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)  8.600.000 8.600.000

I.2. Pasirašytasis neapmokėtas 
kapitalas (-) - -

I.3. Akcijų priedai - -
I.4. Savos akcijos (-) - -

II. PERKAINOJIMO REZERVAS 
(REZULTATAI)  - -

III. REZERVAI 5.305.429 4.861.630
III.1. Privalomasis 867.256 867.256
III.2. Savoms akcijoms įsigyti  - -
III.3. Kiti rezervai 4.438.173 3.994.374

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 
(NUOSTOLIAI)  360.303 171.570

IV.1. Ataskaitinių metų pelnas 
(nuostoliai)  360.303 171.570

IV.2. Ankstesnių metų pelnas 
(nuostoliai)  - -

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 170.569 463.880

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 117.554.833 154.478.880

I.
PO 1 METŲ MOKĖTINOS 
SUMOS IR ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

116.228.482 152.607.289

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 60.555.746 61.517.805

Nuosavas kapitalas
ir įsipareigojimai

Finansiniai 
metai

Praėję finansiniai 
metai

I.4.1.
Įsipareigojimų ir reikalavimų 
padengimo  

60.555.746 61.517.805

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  55.672.736 91.089.484

II.
PER 1 METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI  

 1.326.351 1.871.591

 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 -

III.4. Gauti išankstiniai 
apmokėjimai  132.309 43.246

III.5. Pelno mokesčio 
įsipareigojimai   1.061.414 1.652.996

III.6. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 114.580 112.726

III.7. Atidėjiniai   - -

III.8. Kitos mokėtinos sumos ir 
trumpalaikiai įsipareigojimai   18.048 62.623

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 131.991.134 168.575.960

Balansas (tęsinys)

Direktorė Danguolė Čukauskienė 

2012 m. gruodžio 31 d., litais
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Pelno (nuostolių) ataskaita

Direktorė Danguolė Čukauskienė 

Eil. nr Straipsniai Finansiniai metai
2012 m.

Praėję finansiniai metai
2011 m.

I. PARDAVIMO PAJAMOS 2.404.202  3.395.795

II. PARDAVIMO SAVIKAINA  2.163.782 1.005.223

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  240.420 2.390.572

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 1.843.260 3.811.087

IV.1. Pardavimo - -

IV.2. Bendrosios ir administracinės 1.843.260 3.811.087

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -1.602.840 -1.420.515

VI. KITA VEIKLA  152.619 174.936

VI.1. Pajamos  152.619 174.936

VI.2. Sąnaudos - -

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA  3.276.214 3.438.311

VII.1. Pajamos 4.344.729 4.265.184

VII.2. Sąnaudos 1.068.515 826.873

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1.825.993 2.192.732

IX. PAGAUTĖ - -

X. NETEKIMAI - -

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  1.825.993 2.192.732

XII. PELNO MOKESTIS 142.918 747.112

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1.683.075 1.445.620

2012 m. gruodžio 31 d.,litais
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PRIEDAI
1 priedas. Valstybės garantijų limito panaudojimas

Kredito įstaiga

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų 
išduotus kreditus Grąžinta kreditų ir garantijų Kreditų ir garantijų likutis

Skaičius Kreditų suma, 
mln. Lt

Garantijų 
suma, mln. Lt Skaičius Kreditų 

suma, mln. Lt
Garantijų 

suma, mln. Lt Skaičius Kreditų suma, 
mln. Lt

Garantijų 
suma, mln. Lt

Citadele bankas 260 123,54 90,82 91 84,36 76,48 169 24,54 14,34

Danske bankas 10 21,77 9,63 8 20,55 9,37 2 1,23 0,26

DNB bankas 1.136 939,90 711,11 690 810,05 637,13 446 129,93 74,04

Finasta 2 3,47 1,88 0 1,17 0,82 2 2,31 1,07

Kredito unijos 151 54,78 37,93 22 13,35 9,11 129 41,43 28,83

Kredyt Bank 5 188,95 188,95 5 141,71 188,95 0 0,00 0,00

Medicinos bankas 339 87,35 52,58 85 45,18 27,71 254 42,16 24,87

Nordea bankas 113 227,86 214,33 40 216,80 206,85 73 11,06 7,48

Snoras 223 155,91 97,12 96 107,82 68,45 127 48,09 28,09

Swedbank 761 200,46 125,94 548 165,50 107,12 213 34,35 18,79

SEB bankas 698 793,32 664,49 444 736,62 631,78 254 56,82 33,15

Šiaulių bankas 258 150,18 92,50 133 94,62 59,28 125 55,46 33,18

UniCredit bankas 7 8,24 5,63 6 7,90 5,46 1 0,34 0,17

Ūkio bankas 237 73,81 49,71 132 47,93 32,70 105 25,88 17,01

Iš viso: 4.200 3.029,54 2.342,63 2.300 2.493,54 2.061,21 1.900 473,60 281,85

Garantiniai įsipareigojimai, mln. 
Lt 281,85

Garantijų limitas 2012 m., mln. Lt 424,00
Nepanaudotas garantijų limitas, 
mln. Lt 142,15

2012 m. gruodžio 31 d.
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 2 priedas. Suvestiniai veiklos rezultatai

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus
Iš viso 2011 m. 01-12 mėn. 2012 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 4.144 1.749,52 1.062,61 503 203,94 124,81 335 135,17 79,13

Investicinių kreditų garantijos - 1.492,93 906,73 - 166,94 100,09 - 121,43 70,13
iš jų su ES parama 1.667 1.015,01 609,32 349 142,27 85,17 150 85,01 49,12
Trumpalaikių kreditų 
garantijos - 256,59 155,88 - 37,00 24,73 - 13,75 9,00

Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 
agentūra

56 1.280,02 1.280,02 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Iš viso: 4.200 3.029,54 2.342,63 503 204 125 335 135,17 79,13

Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas (be Agentūros)
Citadele bankas 259 81,54 48,82 50 11,54 7,24 37 12,81 7,78
Danske bankas 10 21,77 9,63 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DNB bankas 1.117 544,58 315,80 59 29,17 17,45 34 19,55 10,18
Finasta 2 3,47 1,88 0 0,00 0,00 2 3,47 1,88
Kredito unijos 151 54,78 37,93 41 13,42 9,28 62 27,33 19,13
Medicinos bankas 339 87,35 52,58 83 24,42 13,80 71 21,49 11,54
Nordea bankas 102 42,26 28,73 45 11,40 6,99 20 5,43 3,93
Snoras 223 155,91 97,12 43 22,93 13,37 0 0,00 0,00
Swedbank 761 200,46 125,94 31 10,43 5,68 17 6,33 3,43
SEB bankas 678 325,17 196,33 88 37,43 22,65 52 24,52 13,11
Šiaulių bankas 258 150,18 92,50 33 23,42 14,80 17 8,56 5,10
UniCredit bankas 7 8,24 5,63 1 0,86 0,60 0 0,00 0,00
Ūkio bankas 237 73,81 49,71 29 18,93 12,95 23 5,67 3,04
Iš viso: 4.144 1.749,52 1.062,61 503 203,94 124,81 335 135,17 79,13

2012 m. gruodžio 31 d.
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3 priedas. Suteiktos garantijos ir įvykdyti garantiniai įsipareigojimai    

Metai

Suteiktos garantijos, mln. Lt
Įvykdyti garantiniai 

įsipareigojimai, 
mln. Lt

Įvykdytų gar. 
įsipareigojimų ir 

suteiktų garantijų 
santykis, proc.

Žemdirbiai, kaimo verslininkai, 
perdirbimo įmonės

Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 

agentūra
Iš viso

Skaičius Kreditai Garantijos Skaičius Kreditai Garantijos Skaičius Kreditai Garantijos Skaičius Suma
1998 230 17,34 15,19 5 240,00 240,00 235 257,34 255,19 0 0,00 0,00

1999 345 25,83 23,04 6 217,56 217,56 351 243,39 240,60 1 1,50 0,30

2000 9 0,57 0,40 3 113,39 113,39 12 113,96 113,79 10 1,24 0,45

2001 10 9,31 6,52 5 117,69 117,69 15 127,01 124,21 34 2,74 0,75

2002 40 18,12 11,79 6 125,50 125,50 46 143,62 137,29 26 1,99 0,86

2003 118 102,82 63,82 5 115,35 115,35 123 218,17 179,16 14 0,49 0,76

2004 162 93,91 58,14 1 42,45 42,45 163 136,37 100,59 3 0,09 0,70

2005 334 180,27 106,45 2 60,93 60,93 336 241,20 167,38 4 0,23 0,63

2006 462 237,39 143,98 2 39,07 39,07 464 276,46 183,04 2 0,03 0,55

2007 523 247,21 142,49 1 8,88 8,88 524 256,09 151,37 0 0,00 0,50

2008 464 246,69 145,19 0 0,00 0,00 464 246,69 145,19 3 2,37 0,59

2009 194 80,28 49,21 8 153,00 153,00 202 233,28 202,21 5 3,79 0,72

2010 415 150,66 92,46 12 46,20 46,20 427 196,85 138,66 1 0,07 0,68

2011 503 203,94 124,81 0 0,00 0,00 503 203,94 124,81 10 1,84 0,72

2012 335 135,17 79,13 0 0,00 0,00 335 135,17 79,13 14 4,16 0,88

Iš viso: 4.144 1.749,52 1.062,61 56 1.280,02 1.280,02 4.200 3.029,54 2.342,63 127 20,55 0,88

2012 m. gruodžio 31 d.
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UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 260 8406, faks. (8 5) 260 8405
www.garfondas.lt

http://www.garfondas.lt/
http://www.garfondas.lt/
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