
 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO 

2014 M. METINIS PRANEŠIMAS  

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo metinis pranešimas paruoštas atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarime  Nr.1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 

nurodytus reikalavimus valstybės valdomoms bendrovėms. Visi pateikti duomenys yra 2014 m. 

gruodžio 31 d. 

Šiame metiniame pranešime UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau vadinamas Bendrove. 

 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ 

Bendrovės pavadinimas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  

Įregistravimo data  1997 m. lapkričio  26 d. 

Bendrovės registras VĮ Registrų centras 

Įmonės kodas 124261860 

Veiklos laikotarpis neribotas 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Galiojančių įstatų registravimo data 2014 m. vasario 19 d. 

Įstatinis kapitalas 8,6 mln. Lt 

Buveinės adresas Blindžių g. 17, Vilnius 

Telefono numeris 8 5 2608406 

Fakso numeris 8 5 2608405 

Elektroninio pašto adresas info@garfondas.lt 

Interneto tinklalapis www.garfondas.lt 

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO VEIKLOS KRYPTYS  

 

Bendrovė yra valstybės įsteigta garantijų institucija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą, Lietuvos Respublikos 

finansų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio 

paskolų garantijų fondo“, savo įstatus ir kitus teisės aktus. 

2014 m. Bendrovės veikla apėmė 4 pagrindines kryptis:  

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

- valstybės pagalbos administravimas; 
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- Paskolų fondo valdymas ir administravimas; 

- Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas. 

 

Garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms 

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl 

kreditų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, teikiamų Bendrovės veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. 

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų ūkio subjektams ir garantuoja 

iki 70 proc., o jauniesiems ūkininkams, ūkio subjektams, apdraudusiems žemės ūkio augalus bei ūkio 

subjektams, užsiimantiems gyvulininkyste, jei kreditai skirti gamybiniams pastatams įsigyti, jų 

statybai bei rekonstrukcijai, gamybinei įrangai ir (ar) gyvuliams įsigyti - iki 80 proc. neatgautos 

kredito ar kredito linijos dalies grąžinimą. Jei kreditas teikiamas Valstybės įmonei Lietuvos žemės 

ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra), kredito įstaigai 

garantuojamas 100 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimas. 

Garantijos teikiamos kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų: 

 investicijoms, trumpalaikiam turtui įsigyti bei (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 veikla, kooperatinėms 

bendrovėms (kooperatyvams), Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio 

kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-426, nustatyta tvarka pripažintomis žemės ūkio 

kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais); 

 investicijoms ir trumpalaikiam turtui, kuris bus panaudotas žemės ūkio produktų 

perdirbimo procese, įsigyti ir teikiamų įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) 

realizuojančioms žemės ūkio produktus; 

 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; 

 investicijoms ir teikiamų 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, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;  

 žemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams bei kreditams grąžinti ir 

teikiamų Agentūrai. 
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Bendrovė taip pat teikia garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl ūkio subjektų 

įsigyjamos naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (ar) naujų (nenaudotų) įrenginių ir garantuoja 

iki 60 proc. neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos įsigyjamo turto kainos dalies 

sumokėjimą.  

  Bendrovės suteiktų garantijų suma vienu metu negali viršyti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyto valstybės garantijų limito. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. 

balandžio 30 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl valstybės garantijų, teikiamų už uždarosios akcinės bendrovės 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ 

įsipareigojimus, limitų“ Bendrovei 2014 m. buvo nustatytas 351 mln. Lt garantijų limitas. Garantiniai 

įsipareigojimai kredito įstaigoms 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 239 mln. Lt (1 priedas).  

2014 m. pakeisti Bendrovės veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1173 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės         

1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 ,,Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeistas 

nutarimas ir Žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-594  pakeisti veiklos 

nuostatai. 

 

Valstybės pagalbos administravimas 

Dalis garantinio užmokesčio, kuris mokamas Bendrovei už garantijos suteikimą, 

kompensuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. 

įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių 

patvirtinimo“, 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl dalies garantinio užmokesčio ir 

palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, 

kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ ir 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 

3D-419 „Dėl dalies garantinio užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių 

patvirtinimo“ nuostatomis. 

Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų ūkio subjektams, paėmusiems kreditus su 

garantija iki 2010 m. sausio 1d., 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“. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu 

Nr. 3D-877 „Dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių 
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suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 

2014 m. buvo atnaujintas dalies palūkanų kompensavimas.   

Garantinio užmokesčio ir palūkanų kompensacijoms lėšos skirtos iš Žemės ūkio, maisto ūkio 

ir kaimo plėtros skatinimo programos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

ir Bendrovės 2014 m. sausio 22 d. susitarimu Nr.8P-14-015/5B-2014/3.  

 

Paskolų fondo administravimas 

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. Bendrovė vykdo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir nacionalinių lėšų, skirtų ūkio 

subjektams kredituoti, valdytojo funkcijas. 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”. 

 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas 

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.  

 

 

BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Pagrindinis Bendrovės tikslas – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo 

turto ar finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti 

konkurencingą produkciją, sudarant jiems palankias skolinimosi sąlygas, siekti valstybės socialinių 

ir politinių tikslų įgyvendinimo, taip pat pelningos veiklos. 

Tikslui pasiekti buvo patvirtinta Bendrovės 2014-2020 m. veiklos strategija (toliau – 

Strategija), kurioje išskiriamos trys pagrindinės strateginės kryptys: 

 kaimo plėtros ir verslo skatinimas; 

 veiklos efektyvinimas ir prisiimamos rizikos valdymas; 

 finansinės paramos stiprinimas. 
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Veiklos tikslai bei uždaviniai, numatyti Strategijoje, 2014 metais buvo pasiekti.  

Bendrovės veikla buvo pelninga, mokumas bei likvidumas užtikrinti. Strategijoje Bendrovė 

buvo įsipareigojusi 2014 m. pasiekti ne mažesnį nei 8 proc. grynąjį pelningumą, kuris 2014 m. siekė 

21,5 proc. Veiklos pajamų ir turto santykis, kaip ir buvo numatyta Strategijoje, siekė 6,6 proc.        

Bendrovė už kredito įstaigų išduotus 76,27 mln. Lt kreditų suteikė 146 garantijas už 42,68 mln. Lt. 

Sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti padengia prisiimtą riziką pagal garantijas. 

2014 m. pabaigoje turimų atidėjinių ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis siekė 120 proc., t.y., 

Strategijoje planuotas rodiklis viršytas 20 proc. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų santykis turėjo neviršyti 5 proc., minėtas rodiklis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,1 proc. 

Įgyvendinant Strategiją nuolat analizuojamos skolinimosi tendencijos ir rizikos veiksniai, 

keičiamasi patirtimi ir plėtojami ryšiai su ES institucijomis, Europos garantinių institucijų asociacija 

(toliau vadinama AECM).  

Visos finansinės ataskaitos (metinė ir tarpinės) yra skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje, 

atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 patvirtinto 

Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nustatytus ataskaitų skelbimo 

terminus.  

Pagrindinė priemonė, užtikrinanti informacijos patikimumą Bendrovėje, yra efektyvi vidaus 

kontrolės sistema. Bendrovės finansinės kontrolės taisyklėse numatyti reikalavimai finansinei 

kontrolei užtikrinti, nustatyta ūkinių operacijų tvirtinimo ir atlikimo, mokėjimų vykdymo tvarka, 

Bendrovės turto naudojimas, numatytos priemonės, užtikrinančios kompiuterinės informacinės 

sistemos saugumą. 2014 m. buvo peržiūrėti bei patobulinti vidaus teisės aktai, susiję su garantijų 

teikimu, monitoringu, projektų vertinimu - patvirtintos Garantijų monitoringo, grupavimo ir 

atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti sudarymo taisyklės, Ūkio subjektų finansinio-

ekonominio gyvybingumo ir teikiamų garantijų vertinimo taisyklės, Garantinio užmokesčio 

nustatymo taisyklės, Garantinio užmokesčio dydžio pakankamumo nustatymo taisyklės. Taip pat 

patobulintos bei patvirtintos Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūros.  

Siekiant užtikrinti efektyvų informacinių sistemų naudojimą bei vidinės informacijos išteklių 

valdymą ir priežiūros tobulinimą, 2014 m. Bendrovė atnaujino esamas sistemas ir įvertino naujų 

sistemų diegimo poreikį. Garantijų apskaitos sistema buvo papildyta naujais moduliais, buvo sukurti 

detalūs garantijų apskaitos sistemos veikimo, funkcionalumo, administravimo ir priežiūros vartotojų 

vadovai. Garantijų apskaitos sistemoje pakoreguota išmokų pagal kredito įstaigas, garantijų, projektų 

išvadų, ataskaitų moduliai, atnaujintos finansinės ketvirtinės ataskaitos, projektų vertinimo ataskaitos 

pagal naują vertinimo metodiką. Taip pat buvo vykdomi kiti sistemos plėtros bei tobulinimo darbai. 

Bendrovė vykdo lengvatinėms paskoloms teikti atrinktų finansinių tarpininkų veiklos ir lėšų 

panaudojimo, susijusių su įsipareigojimais Paskolų fondui, priežiūros ir kontrolės funkcijas. 2014 m. 

buvo atlikta dviejų finansinių tarpininkų patikra. 
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Bendrovė 2015 m. planuoja toliau įgyvendinti Bendrovės 2015-2020 m. veiklos strategijoje 

numatytus tikslus ir dirbti pelningai. Siekiant užtikrinti efektyvesnę veiklą bei operatyvesnį 

sprendimų priėmimą Bendrovė sieks: 

 plačiau taikyti naujas bei tobulinti teikiamus finansinius instrumentus, garantijų teikimo 

schemas, diegti naujus finansinius instrumentus, panaudojant ES fondų lėšas; 

 plėsti valstybės pagalbos administravimo priemonių taikymą; 

 kuo operatyviau suteikti kokybiškas ir pažangias paslaugas savo klientams bei partneriams; 

 padidinti darbo efektyvumą. Tuo tikslu toliau vystyti vidinę informacinę sistemą, kas 

užtikrintų greitesnį sprendimų priėmimą bei efektyvesnę veiklą; 

 didinti informacijos sklaidą, siekiant padidinti ūkio subjektų besinaudojančių Bendrovės 

teikiamais finansiniai instrumentais skaičių; 

 užtikrinti rizikos valdymą ateityje, dėl galimo prisiimtų garantinių įsipareigojimų vykdymo 

padidėjimo, garantijų portfelio diversifikacijos (auganti garantijų portfelio dalis ūkio 

subjektams, pradedantiems verslą, taip pat finansinio sunkmečio įtaka). 

 

 

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

Bendrovės valdymo organus sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės stebėtojų 

taryba, Bendrovės valdyba bei Bendrovės vadovas. Valstybei priklauso 100 procentų akcijų. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijai pavesta patikėjimo teise valdyti, naudoti akcijas ir disponuoti 

jomis. Bendrovės įstatinis kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 8,6 mln. Lt. Jis padalintas į 860 

paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 10 000 litų.  

2014 m. pabaigoje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo. 

Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba sudaryta Žmės ūkio 

ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.3D-746, kurią sudaro 3 nariai:  

Virginija Žoštautienė (stebėtojų tarybos pirmininkė) – Žemės ūkio ministerijos Veiklos 

administravimo ir turto valdymo departamento direktorė; 

Lina Liubauskaitė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės Biudžeto ir Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos skyriaus vedėja; 

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė. 

Stebėtojų taryba renkama 4 metams ir ji atsiskaito akcininkui.  

Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas ir ją renka Bendrovės 

stebėtojų taryba, kuri savo veikloje vadovaujasi Bendrovės valdybos 2014 m. kovo 20 d. patvirtintu 
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Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybos darbo reglamentu. 

Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai:  

Algirdas Gricius (pirmininkas) – Žemės ūkio ministro patarėjas; 

Regina Mininienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento direktorė; 

Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas; 

Vygantas Katkevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio 

bendradarbiavimo departamento direktorius; 

Toma Sasnauskienė – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų 

valdymo skyriaus vedėja. 

Bendrovės valdybai, kuri Stebėtojų tarybos posėdyje (2013-11-05 protokolas Nr.13A-

5/2013) išrinkta 4 metų laikotarpiui, vadovauja Bendrovės valdybos pirmininkas. Bendrovės 

valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, o taip pat 

kolegialia atsakomybe už priimtus sprendimus. Už savo veiklą Bendrovės valdyba atsiskaito 

Bendrovės stebėtojų tarybai.  

2014 m. Bendrovėje veikė 4 skyriai: Finansų, Garantijų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų 

fondo.  

2014 m. Bendrovės valdyba patvirtino naują Bendrovės struktūrą. 

Bendrovės teikiamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos. 

Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, tobulinami 

profesiniai įgūdžiai. Tuo tikslu organizuojami mokymai, konsultacijos, pasitarimai, lankomi 

seminarai. 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Bendrovėje – 18, kadrų kaita nedidelė.  

 

BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI 

 

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai  

2014 m. Bendrovė dirbo pelningai ir uždirbo 308 tūkst. Lt pelno prieš apmokestinimą. 

Priskaičiuota 40 tūkst. Lt pelno mokesčio.  

Bendrovės pagrindiniai veiklos rodikliai parodyti lentelėje 

Veiklos rodikliai 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Grynasis pelningumas (grynojo 

pelno ir pardavimo pajamų iš 

garantinio užmokesčio 

santykis), proc. 

21,5 21 70 

Veiklos pajamų ir turto (be 

Paskolų fondo) santykis, proc. 

6,6 7,8 9,0 
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Nuosavo kapitalo pelningumas 

(grynojo pelno ir nuosavo 

kapitalo santykis), proc. 

2,0 3,5 11,8 

Turimų atidėjinių garantiniams 

įsipareigojimams ir prisiimtos 

rizikos pagal garantijas santykis 

(mokumas), proc. 

 

120 

 

113 

 

105 

Likvidumo koeficientas  

(skubus įsipareigojimų 

vykdymas) 

1,0 1,0 1,3 

 

Bendrovės likvidumo būklė yra stabili ir likvidumo grėsmė artimiausiu metu Bendrovei 

nenumatoma.  

 

Finansinės rizikos valdymas 

Daugiau kaip pusė Bendrovės per 2014 metus gautų pajamų sudaro pajamos iš finansinės ir 

investicinės veiklos. Iš investicinės veiklos Bendrovė uždirbo 1,7 mln. Lt.  2014 m. gruodžio 31 d. 

buvo investuota 73 mln. Lt, iš kurių 0,7 mln. Lt laikoma dviejų bankų terminuotų indėlių sąskaitose, 

už 4 mln. Lt  išpirkti banko vertybiniai popieriai, likusios lėšos (68,3 mln. Lt) investuotos į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius.  

Siekiant valdyti finansinę riziką, kasmet Bendrovės valdyboje svarstomi, o direktoriaus 

įsakymu tvirtinami Investicijų politikos nuostatai, kurie paruošti vadovaujantis Finansų ministerijos 

ir Ūkio ministerijos parengtomis finansinės rizikos valdymo gairėmis valstybės valdomoms 

įmonėms. Bendrovės Investicijų politikos nuostatuose numatyta, kad lėšos turi būti investuojamos tik 

į likvidžius vertybinius popierius ir terminuotus indėlius. Taip pat numatyta, kad viename banke 

terminuotų indėlių sąskaitose gali būti laikoma ne daugiau valstybės draudžiamų indėlių sumos (345 

tūkst. litų), vertybiniai popieriai neturi viršyti 10 proc. viso investicinio portfelio, bet ne daugiau 2 

mln. Lt. Investuojamų lėšų sumų apribojimai netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

išleistiems vertybiniams popieriams ir šios investicijos turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų viso 

investicinio portfelio.  

Bendrovės sąskaitose sukaupus laisvų pinigų, atsižvelgus į Investicijų politikos nuostatuose 

numatytus apribojimus, Bendrovės valdybai teikiami pasiūlymai dėl lėšų investavimo. Sprendimą dėl 

laikinai laisvų lėšų, viršijančių 430 tūkst. Lt, investavimo priima valdyba. Sprendimus dėl mažesnės 

sumos investavimo gali priimti Bendrovės direktorius.  

 

Dividendų politika 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, patikėjimo teise valdanti Bendrovės akcijas, 

kurios nuosavybės teise priklauso valstybei, nėra patvirtinusi dividendų mokėjimo politikos.  

Bendrovė, skaičiuodama dividendų dydį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 
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sausio 14 d. nutarimu Nr.20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas“, 

kuris įpareigoja užtikrinti, kad dividendams būtų skirta pelno dalis, kuri turi būti ne mažesnė kaip 7 

procentai nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 procentų Bendrovės paskirstytino pelno. 2014 m. 

Bendrovė iš 2013 m. gauto paskirstytino pelno valstybės biudžetui sumokėjo 0,96 mln. Lt dividendų, 

kurie sudarė 7 proc. Bendrovės nuosavo kapitalo. 

 

Investicijos 2014 metais, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai 

Bendrovė prekių ir paslaugų pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu ir Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 2014 metais buvo sudaryta 

viešųjų pirkimų sutarčių (tame tarpe ir ilgalaikių sutarčių iki 3 metų trukmės) už 644 tūkst. litų (be 

PVM). Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių buvo sudaryta dėl Bendrovei reikalingų paslaugų 

(programinės įrangos licencijų ir jų palaikymo, virtualių resursų nuomos ir infrastruktūros 

aptarnavimo, pašto, draudimo, tarnybinio automobilio veiklos nuomos, tarnybinių kelionių 

organizavimo, verslo ir valdymo konsultacijų ir kitų paslaugų) įsigijimo. 

2014 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį materialųjų turtą 12 tūkst. Lt (baldai, kompiuteris ir 

kt.), į nematerialų ilgalaikį turtą 117 tūkst. Lt (garantijų apskaitos sistemų, kompiuterinių programų 

tobulinimas).  

2015 metais reikšmingiausios investicijos numatytos į Bendrovės teisines, audito, viešinimo 

paslaugas. 

 

Informacija apie darbo užmokestį 

Bendrovės valdybos nariams nėra mokamos tantjemos bei joks atlygis už darbą Valdyboje.  

Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams (direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, finansų 

skyriaus viršininkui) atlyginimas nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių 

bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo 

apmokėjimo“. 

Bendrovėje patvirtintos Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės. Bendrovės darbuotojams 

pareiginis atlyginimas nustatomas, atsižvelgiant į kiekvienai pareigybei keliamus reikalavimus, 

reikalingą kvalifikaciją, darbo apimtį ir sudėtingumą, atsakomybę darbui atlikti. 

Bendrovės vadovaujančių ir kitų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio dinamika pateikta 

lentelėje. 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų 

skaičius 

2014-12-31 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis 

Darbuotojų 

skaičius 

2013-12-31 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis 

Vadovaujantys darbuotojai 4 8236 3 8257 
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Skyrių viršininkai 2 6443 2 7083 

Vyr. specialistai 7 4151 7 4284 

Specialistai 4 3116 5 3397 

Aptarnaujantis personalas 1 1061 1 1129 

Darbo užmokesčio fondas, 

tūkst. Lt (be mokamų įmokų 

Sodrai ir Garantiniam 

fondui) 

 

1005,4 

 

 

1017,3 

 

Siekiant skatinti darbuotojus, gali būti mokami priedai prie pareiginio atlyginimo už 

papildomų užduočių atlikimą, padidėjusį darbo krūvį ir pan. 

 

Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika 

Bendrovė, teikdama garantijas, palaiko naujų aplinkosauginių priemonių įgyvendinimą 

žemės ūkio sektoriuje (pvz. tausaus gamtos išteklių valdymo ir naujų inovatyvių - alternatyvios 

energetikos technologijų vystymosi skatinimas ir kt.). 

Bendrovėje taikoma darbuotojų sveikatos draudimo priemonė, sudaroma galimybė 

darbuotojams individualiai pasirinkti darbo laiko pradžią, atsižvelgiant į darbuotojų atliekamas 

funkcijas, sudaroma galimybė dalį darbų atlikti ne Bendrovės patalpose, t.y. sudaromos nuotolinio 

darbo sutartys, taip pat yra galimybė dirbti ne pilną darbo dieną ir ne pilnu etatu. 

Skatinant Bendrovės darbuotojus kuo efektyviau dirbti bei siekiant mažinti darbuotojų kaitą, 

Bendrovėje gali būti taikomos moralinės (padėkos paskelbimas raštu ar žodžiu ir pan.) ir materialinės 

skatinimo priemonės (vienkartinės premijos, dovanų įteikimas, siuntimas į įvairias mokymo 

programas ir pan.).   

 

Informacija apie skaidrumo gairių aprašo laikymąsi 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr.1052 

„Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir 

koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (toliau – Aprašas) IV punktu, Bendrovė internetiniame 

puslapyje skelbia Bendrovės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, darbuotojų 

skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, vadovaujančių darbuotojų mėnesinę algą, vykdomus ir 

planuojamus pirkimus ir investicijas.  

Bendrovės metinis pranešimas ruošiamas atsižvelgus į Aprašo V punkte keliamus 

privalomus reikalavimus. 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro pagal Verslo apskaitos 

standartus. Bendrovė pagal savo finansinius ir nefinansinius kriterijus neprivalo apskaitą tvarkyti ir 

finansinę atskaitomybę tvarkyti pagal tarptautinius apskaitos standartus.   
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Specialieji įpareigojimai, kuriuos Bendrovė įpareigota atlikti teisės aktais (Aprašo VI 

punktas), buvo svarstyti ir patvirtinti Bendrovės valdybos posėdyje (2014-03-31 protokolas Nr.5A-

9/2014). Bendrovės vykdomi specialieji įpareigojimai:  

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

 - Paskolų fondo administravimas; 

- Valstybės pagalbos administravimas; 

- Licencijuotų sandėlių administravimas. 

Tik garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms yra 

pelninga veikla. Administruojant Paskolų fondą, visos administravimo išlaidos kompensuojamos 

Paskolų fondo lėšomis, kiti vykdomi specialieji įpareigojimai (Valstybės pagalbos administravimas, 

Licencijuotų sandėlių administravimas) pajamų neuždirba, o išlaidos dengiamos iš kitų veiklų.  

Bendrovė, atsižvelgusi į Aprašo VII punkte nustatytus terminus, viešai skelbia savo interneto 

svetainėje metinį pranešimą, metinių ir finansinių ataskaitų rinkinius, nepriklausomo auditoriaus 

išvadas.  

 

BENDROVĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR KLIENTAI 

 

GARANTIJOS KREDITO ĮSTAIGOMS 

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius  

2014 metais Bendrovė už kredito įstaigų 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) išduotus 76,3 

mln. Lt kreditų suteikė 146 garantijas už 42,7 mln. Lt. Vidutinis ūkio subjektų imamas kreditas sudarė 

0,5 mln. Lt. Vidutiniškai kredito įstaigoms Bendrovė garantavo apie 60 proc. imamo kredito sumos.  

2014 m. garantijų dėl kreditų žemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams suteikta nebuvo, 

nes ataskaitiniais metais Agentūra kredito įstaigų teikiamais kreditais nesinaudojo. Per visą veiklos 

laikotarpį (nuo 1997 m.) suteiktos 4588 garantijos už 2,5 mlrd. Lt, kredito įstaigos ūkio subjektams 

su garantijomis išdavė 3,2 mlrd. Lt garantuotų kreditų (2 priedas). 

2014 m. buvo pasirašytos dvi Garantijų teikimo sutartys dėl garantijų teikimo finansinės 

nuomos (lizingo) bendrovėms, tačiau garantijų joms suteikta nebuvo. 

Palyginus su 2013 m., kreditų ir už juos suteiktų garantijų suma sumažėjo: 2013 m. už 133,4 

mln. Lt kreditų buvo išduota 81,2 mln. Lt garantijų (1 pav.). 
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1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (be Agentūros), mln. Lt 

 

 

Garantijų poreikis sumažėjo dėl pasibaigusio 2007-2013 m. finansinio programavimo 

laikotarpio.  Kreditų ir garantijų teikimui įtaką daro ir BVP kitimas: mažėjant BVP, mažėja ir 

suteikiamų garantijų skaičius (2 pav.).  

 

 

2 pav. BVP ir suteiktų garantijų sumos palyginimas, mln. Lt 
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Garantijos pagal kredito įstaigas 

Finansuojant žemės ūkio ir alternatyvios veiklos ūkio subjektų projektus, Bendrovė 

bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. Analizuojant suteiktas 

garantijas pagal kredito įstaigas, matyti panašios tendencijos kaip ir praėjusiais metais – aktyviausiai 

ūkio subjektams skolino kredito unijos. Joms suteikta beveik trečdalis (35 proc.) visų per metus 

suteiktų garantijų sumos. Aktyviausiai garantuotais kreditais naudojosi Raseinių bei Kaišiadorių 

kredito unijos, Vilniaus regiono kredito unija. Kaip ir ankstesniais metais, aktyviau skolino 

mažesnieji bankai, jie teikė mažesnius kreditus, jų klientai yra smulkūs kaimo verslininkai. 

Daugiausia garantijų suteikta AB ,,Citadele“ bankui (17 proc. suteiktų garantijų skaičiaus) bei Šiaulių 

bankui (13 proc.). Pagal bendrą suteiktų garantijų sumą praėjusiais metais daugiausia garantuota 

Citadele bankui – 22 proc. (3 pav.).  

 

3 pav. Kreditai ir garantijos 2014 m. pagal kredito įstaigas (be Agentūros), mln. Lt  

 

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, paslaugoms žemės ūkiui apmokėti. Pastebima 

tendencija, kad vis daugiau garantijų teikiama trumpalaikiam turtui įsigyti (trąšoms, sėkloms, augalų 

apsaugos priemonėms, kurui ir kt. medžiagoms). Jei 2012 m. kreditai trumpalaikiam turtui sudarė tik 
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9 proc. visų garantuotų kreditų, 2013 m. – 22 proc., tai ataskaitiniais metais – beveik 27 proc. 

Analizuojant per kelerius metus suteiktas garantijas, matyti, kad ūkio subjektai vis aktyviau ima 

kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti iš kredito įstaigų. 

2014 m. suteikta 31,1 mln. Lt garantijų už kreditus, skirtus investicijoms arba 73 proc. visų 

tais metais suteiktų garantijų ir 11,6 mln. Lt už trumpalaikiam turtui įsigyti skirtus kreditus (4 pav.).  

 
4 pav. Garantijų sumos pagal kreditų tipą (pagal metus), mln. Lt  

 

Bendrovė, kaip ir ankstesniais metais, aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 m. programos lėšų įsisavinimo. Ataskaitiniais metais 43 proc. kreditų su garantija buvo skirti 

ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti, o ankstesniais metais ši garantijų dalis buvo 

didesnė: 2012 m. – 62 proc., 2013 m. – 47 proc. Tikimasi, kad prasidėjus naujam 2014-2020 m. 

finansiniam laikotarpiui, garantijų poreikis ES paramos lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimui išaugs.  

 

Garantijos pagal kliento tipą 

Pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūkininkai, kurie 2014 m. sudarė 61 proc. visų klientų, 

savo ūkių plėtrai bei modernizavimui jie investavo 31,8 mln. Lt skolintų lėšų (42 proc. visų kreditų 

su garantija sumos). 

Kasmet vis aktyviau kuriasi alternatyvūs verslai kaimo vietovėse – daugiausia biokuro, 

medienos perdirbimo, paslaugų teikimo įmonės. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 

33 proc. visos 2014 m. suteiktos garantijų sumos (5 pav.).  
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5 pav. Garantijos 2014 m. pagal kliento tipą (pagal garantijų sumą), proc.  

 

Garantijos pagal veiklos sritis 

Analizuojant ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų portfelio struktūrą pagal kredito 

gavėjų veiklą, pažymėtina, kad, skirtingai nei ankstesniais metais, pagal garantijų sumą ir skaičių 

didžioji dalis žemės ūkio veiklos subjektų užsiima gyvulininkyste (40 proc. visų garantijų) (6 pav.).  

 

6 pav. 2014 m. garantijos pagal veiklos sritis (pagal garantijų sumą), proc. 

 

Bendrovė skatina ne tik žemės ūkio plėtrą, bet ir padeda smulkiems kaimo verslininkams, 

užsiimantiems alternatyviąja veikla. Tai ypač pasakytina apie miškininkystės ir medienos ruošos, 
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biokuro gamybos bei kitas alternatyviosios energetikos įmones. Smulkieji verslininkai taip pat 

modernizavo mėsos cechus, teikė agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas, gamino medinius 

europadėklus. Alternatyviais verslais užsiimantys ūkio subjektai 2014 m. pasiskolino 16,3 mln. Lt 

kreditų su garantija, suteikta 10,7 mln. Lt garantijų arba 25 proc. visų tais metais suteiktų garantijų. 

Alternatyvūs verslai papildo įprastas žemės ūkio šakas, padidina kaimo gyventojų pajamas, sukuria 

naujas darbo vietas (7 pav.). 

 

7 pav. Kreditai ir garantijos alternatyviai veiklai vykdyti 

 

Garantijos pagal kreditų paskirtį 

Siekiant 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. Skirtingai nei ankstesniais metais, kai skolintos lėšos daugiausia buvo 

skiriamos žemės ūkio technikai įsigyti, ataskaitiniu laikotarpiu daugiausia garantuotų kreditų skirta 

naujoms statyboms  bei esamų gamybinių pastatų rekonstrukcijai (22 proc. visų garantijų). Ūkio 

subjektai daugiau nei 2013 m. skolinosi pieno ūkių įrangai įsigyti bei gyvuliams pirkti (8 pav.).   

12,6

16,0

41,7

48,0 49,2

16,3

7,8
9,6

24,2

28,3 27,7

10,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sk
ai

či
u

s,
 v

n
t.

Su
m

a,
 m

ln
. L

t

Kreditai Garantijos Skaičius



17 

 

 

8 pav. Garantijos 2014 m. pagal kreditų paskirtį ir garantijų sumą, proc. 

 

Garantijos pagal apskritis  

2014 m. beveik visų šalies rajonų ūkio subjektai aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų 

lėšomis. Tradiciškai daugiausia skolinosi derlingose žemėse dirbantys ūkininkai (9 pav.). Kauno 

apskrities ūkio subjektams suteiktos 33 garantijos už 10,68 mln. Lt, arba 25 proc. suteiktų garantijų 

sumos, Utenos apskrities ūkio subjektams suteikta 18 garantijų už 7,27 mln. (17 proc.) Skirtingai nei 

ankstesniais metais, daugiau garantijų suteikta Klaipėdos apskrities ūkio subjektams (31 proc. 

daugiau nei 2013 m.). 
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9 pav. Kreditai ir garantijos pagal apskritis 2014 m. 

 

 

 

GARANTIJŲ RIZIKA IR GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS  

KREDITO ĮSTAIGOMS 

 

Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius kredito gavėjų 

finansinę ir ekonominę būklę. Garantijų rizikos vertinimas atliekamas prieš suteikiant garantiją. Per 

visą garantijos galiojimo laikotarpį vykdomas garantijų monitoringas, kol ūkio subjekto prievolė 

kredito įstaigai visiškai įvykdyta arba pasibaigia kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatytais atvejais.. Visos garantijos grupuojamos į 5 grupes: A (standartinė), B (galimos rizikos), C 

(padidintos rizikos), D (abejotina), E (nuostolinga).  

Garantijų monitoringas atliekamas kas ketvirtį. Pertvarkant garantijų rizikos grupes, 

atsižvelgiama į kredito ar jo dalies mokėjimo terminų laikymąsi, kredito sutarties sąlygų pakeitimus, 

ūkio subjekto projekto įgyvendinimą, įvertinama kita su ūkio subjekto veikla bei finansuojamo 

projekto vykdymo eiga susijusi informacija. Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, 2014 m. pabaigoje 

galiojančių garantijų portfelyje didžiausią grupę sudarė galimos rizikos (B) ir padidintos rizikos (C) 

grupės,    joms priskirta po 29 proc. garantijų nuo viso Bendrovės garantijų portfelio. Nuostolingos 

rizikos (E) grupei priskirta 13,2 proc. garantijų portfelio, t. y. 60 kredito gavėjų (10 pav.), su kuriais 

kredito įstaigos nutraukė kredito sutartis.  
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10 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2014-12-31, proc. 

 

Pagal Bendrovės atliktą garantijų monitoringą bei kredito įstaigų pateiktą informaciją kas 

ketvirtį ruošiamos garantinių įsipareigojimų vykdymo prognozės, atliekama planuojamų garantinių 

įsipareigojimų analizė. Planuojama, kad išmokėjimai kredito įstaigoms 2015-2017 m. sudarys apie 

33,5 mln. Lt. Analizuojant nesėkmingus projektus ir nutrauktas kredito sutartis, matyti, kad tai ir 

tradicinio žemės ūkio, ir alternatyviųjų verslų kaimo vietovėje projektai. 

Pagal garantijų rizikos grupes Bendrovė kas ketvirtį įvertina galimus Bendrovės nuostolius 

dėl ūkio subjektų nevykdomų įsipareigojimų kredito įstaigoms, nustato kokia atidėjinių suma 

reikalinga prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti, stebi, kad sukaupti atidėjiniai garantiniams 

įsipareigojimams vykdyti padengtų prisiimtą riziką.  

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. 2014 metais iš garantinio užmokesčio sukaupta 1,12 mln. 

Lt atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti, panaudota - 3,7 mln. Lt. Bendrovės garantijų 

portfelis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 239 mln. Lt, garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš viso 

sukaupta 73,9 mln. Lt, o atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes sudarė 61,8 mln. Lt (11 pav.). 

 

A grupė
24%

B grupė
29%

C grupė
29%

D grupė
5%

E grupė
13%



20 

 

 

11 pav. Atidėjinių poreikio ir sukauptų atidėjinių pokytis pagal metus, mln. Lt 

 

2014 m. Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti padengė 

prisiimtą riziką pagal garantijas ir  sudarė 120 proc. 

2014 m. gruodžio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis 

garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,1 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų 

garantijų, o nuo ūkio subjektams suteiktų garantijų (be Agentūros) – 2,29 proc. (12 pav.). 

 

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

 

2014 m. Bendrovė įvykdė 15 garantinių įsipareigojimų ir bankams išmokėjo 3,7 mln. Lt.  Per 

visą Bendrovės veiklos laikotarpį bankams iš viso išmokėta beveik 27,18 mln. Lt už 156 kredito 

gavėjo negrąžintus kreditus.  
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Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę 

išsiieškoti iš skolininkų savo sumokėtą sumą. Skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka arba 

grąžinama pasirašant susitarimus su skolininkais dėl skolos grąžinimo. 2014 m. iš skolininkų 

susigrąžinta 0,4 mln. Lt skolos, iš viso per Bendrovės veiklos laikotarpį susigrąžinta 4,4 mln. Lt, arba 

16 proc. nuo visų įvykdytų įsipareigojimų. Teisės aktų nustatyta tvarka dalis skolų pripažįstama 

beviltiškomis ir yra nurašomos. Iš viso nuo veiklos pradžios nurašyta 12,42 mln. Lt skolų arba 46 

proc. visų įvykdytų garantinių įsipareigojimų bankams.  

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 309 kredito įstaigų prašymams dėl kredito sutarčių sąlygų pakeitimo, iš 

to skaičiaus 88 kredito gavėjams atidėtas galutinis kredito grąžinimo terminas. Sunkumus patiriantys 

kredito gavėjai aplankomi ūkiuose, įmonėse ir kartu ieškoma geriausių sprendimų.  

 

VALSTYBĖS PAGALBOS ADMINISTRAVIMAS 

 

Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio, dalies kredito įstaigoms sumokėtų 

palūkanų kompensavimą. 2014 m. iš Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir verslo skatinimo 

programos lėšų kreditų gavėjams kompensuota 0,5 mln. Lt kredito palūkanų, 0,4 mln. Lt garantinio 

užmokesčio. Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensuota 220 klientų, dalis garantinio 

užmokesčio – 39 klientams.  

 

PASKOLŲ FONDO ADMINISTRAVIMAS 

 

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. Nei viena kredito įstaiga, atsižvelgiant į joms nustatytas 

sąlygas, ūkio subjektams negalėjo taikyti didesnių nei 4 proc. metinių palūkanų teikiant paskolas 

eurais ir 5 proc. - teikiant paskolas litais. Taip pat kredito įstaigos negalėjo iš ūkio subjektų reikalauti 

didesnio nei 0,5 proc. nuo paskolos sutarties sumos sutarties sudarymo (administravimo) mokesčio.  

Nuo 2009 metų Paskolų fondo lengvatinėmis paskolomis pasinaudojo 475 ūkio subjektai, 

jiems suteikta beveik 135 mln. Lt kreditų. Daugiausia, 92 proc. visų lengvatinių paskolų, išdavė 

bankai, tuo tarpu kredito unijoms teko 8 proc. visų kreditų. 2014 m. pabaigoje kredito įstaigos dar 

nebuvo gražinę Paskolų fondo valdytojui daugiau kaip 20,3 mln. Lt (13 pav.).  
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13 pav. Paskolų fondo lengvatinių kreditų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 

 

2014 m. buvo vykdoma veikla, būtina surenkant gautinas sumas iš finansinių tarpininkų, 

veikla, susijusi su lėšų panaudojimo kontrole vadovaujantis su finansiniais tarpininkais pasirašytų 

sutarčių nuostatomis, bei ruošiama ir teikiama Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio 

ministerijos visa būtina informacija susijusi su Paskolų fondo įsipareigojimais.  

Finansinių tarpininkų iki 2014 m. IV ketvirčio grąžintas tikslinių paskolų lėšas Bendrovė 

pervedė į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nurodytą banko sąskaitą. Iš 

viso buvo pervesta 143 mln. Lt Paskolų fondo lėšų, iš to skaičiaus 2014 m. - 9,6 mln. Lt. Žemės ūkio 

ministerijai pritarus, nuo 2014 m. IV ketvirčio Bendrovei grįžtančios Paskolų fondo lėšos bus 

kaupiamos Bendrovėje naujoms finansinėms priemonėms finansuoti (21,6 mln. Lt). 

 

INFORMACIJOS APIE BENDROVĖS VEIKLĄ SKLAIDA 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Siekiant pritaikyti kitų šalių patirtį taikiant finansinius instrumentus žemės ūkio ir smulkaus 

ir vidutinio verslo ūkio subjektams, Bendrovė nuolat analizuoja skolinimosi tendencijas ir rizikos 

veiksnius, keičiasi patirtimi ir plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių institucijų 

asociacija (toliau vadinama AECM). Bendrovė 2014 m. dalyvavo Europos garantinių institucijų 

asociacijos organizuojamose 4 darbo grupėse bei valdybos posėdžiuose, mokymuose. 

2014 m. Bendrovės veikla buvo pristatyta Pasaulio banko organizuotame 

susitikime Zagrebe.  Susitikime dalyvavo Italijos, Latvijos, Belgijos atstovai, kurie 

pasidalino patirtimi, įgyvendinant finansinius instrumentus iš Europos Žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai.  

Bendrovės atstovai dalyvavo ekspertų darbo grupės susitikime, organizuotame Europos 

Komisijos Plėtros generalinio direktorato bei Makedonijos žemės ūkio, miškų ir vandens ministerijos, 

siekiant padėti įkurti žemės ūkio paskolų garantijų fondą Makedonijoje.  

Bankai 

16,6 mln. Lt

Kredito unijos 

3,7 mln. Lt
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2014 m. spalio mėn. Bendrovės atstovai dalyvavo AECM bei Turkijos garantijų fondų 

organizuotoje visuotinėje asamblėjoje ir seminare „Griaunami barjerai: garantijos tarptautinėje 

perspektyvoje“ Stambule. 

Šių susitikimų metu su kolegomis iš užsienio buvo dalinamasi žiniomis apie taikomus 

finansavimo instrumentus jų šalyse, kylančias problemas dėl finansinių instrumentų pritaikymo, 

valstybės pagalbos klausimai. 

  

Informacijos sklaida šalyje 

Bendrovė palaiko glaudžius dalykinius ryšius su bankais, kredito unijomis, žemdirbių 

organizacijomis. 2014 m. Bendrovė organizavo seminarus, mokymus bei savo veiklos pristatymus, 

kurie aprėpė visą šalies teritoriją. Taip pat Bendrovė savo veiklą pristatė specializuotose parodose 

„Ką pasėsi 2014”, „AGROBALT 2014“, „Agrovizija 2014“.  

Bendrovės iniciatyva buvo organizuoti susitikimai su kredito įstaigų atstovais. Bendrovė 

parodos „Ką pasėsi 2014” metu kredito įstaigų darbuotojus pakvietė į pasitarimą-seminarą aktualiais 

žemės ūkio klausimais. Seminare dalyvavo komercinių bankų, kredito unijų bei Žemės ūkio 

ministerijos atstovai, kurio metu pristatyti Bendrovės veiklos, ūkių kreditavimo rezultatai bei žemės 

ūkio ateities kryptys ir perspektyvos.  

Birželio mėnesį kredito įstaigų darbuotojai buvo pakviesti į Bendrovės organizuotą 

išvažiuojamąjį seminarą, kurio tema – „Investicijų į gyvulininkystės sektorių ir kaimo plėtrą 

perspektyvos“. Seminaro metu buvo pristatytos ūkių investicijų į gyvulininkystės sektorių 

perspektyvos pagal Vyriausybės patvirtintą Nacionalinę 2014-2020 m. gyvulininkystės sektoriaus 

plėtros programą, taip pat buvo aptarta, kaip praktiškai pasinaudota Lietuvos kaimo plėtros 

programos priemonėmis kaimo gyvybingumui palaikyti aktyviose kaimo bendruomenėse. Seminare 

dalyvavo 6 bankų ir 3 kredito unijų atstovai, kurie aktyviai dirba su Bendrove bei mokslo ir mokymo 

įstaigų atstovai. 

Gruodžio mėnesį įvyko bendra Bendrovės ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 

konferencija „Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos 2015-2020 m. įgyvendinimo 

aktualijos, dabarties situacijos vertinimai ir galimų sprendimų paieškos“, skirta kredito įstaigų 

atstovams ir žemės ūkio bendrovių vadovams bei finansininkams.  

Kiekvieną mėnesį Žemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių skyriui bei kitoms žiniasklaidos 

priemonėms pateikiama informacija apie suteiktas garantijas ir pakeitimus Bendrovės veikloje. 

Bendrovės internetiniame tinklalapyje nuolat atnaujinama informacija apie teikiamas paslaugas, 

suteiktas garantijas, organizuojamus seminarus bei kitus renginius.  

 

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 

direktorė                   Danguolė Čukauskienė 


