
Strateginė kryptis Strateginis tikslas Uždaviniai Rodiklis, matavimo vienetai

Siektina rodiklio 

vertė 2014 m. 

(metams)

Faktinė vertė 

ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje

Suteiktų garantijų ir jų pratęsimų suma, Lt 

(optimistinis variantas)
≥ 40 mln. Lt

Suteiktų garantijų ir jų pratęsimų suma, Lt 

(pesimistinis variantas)
≥ 30 mln. Lt

Suteiktų garantijų, skirtų efektyvių ir 

inovatyvių (alternatyvi energetika) projektų 

finansavimui nuo visų suteiktų garantijų per 

metus santykis, proc.

≥ 5 5

1.1.2. Siekti padidinti kaimo gyventojų užimtumą, 

išlaikyti bei sukurti naujas darbo vietas
Sukurtų ir išsaugotų darbo vietų skaičius, vnt. ≥100 1301

1.1.3. Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo
Pasiūlymų skaičius, vnt. ≥ 1 Pateikta

1.2. Kurti ir  tobulinti garantijų produktus

1.2.1. Dalyvauti tarptautiniuose projektuose ar 

Europos garantinių institucijų asociacijos 

organizuojamose darbo grupėse

Tarptautinių projektų ar darbo grupių skaičius, 

vnt.
≥ 2 7

1.3. Informacijos sklaida apie Bendrovės 

teikiamas paslaugas ir naujoves
1.3.1. Dalyvauti parodose, rengti seminarus Renginių skaičius, vnt. ≥ 3 10

Grynasis pelningumas, proc.(grynasis 

pelnas/pardavimo pajamos)
≥8 21,5

Nuosavo kapitalo grąža, proc. (grynasis 

pelnas/nuosavas kapitalas)
≥ 1,2 2,1

2.1.2. Užtikrinti investavimo grąžą, mažinti 

investavimo riziką

Investicijų dalis vienoje kredito įstaigoje nuo 

viso investicinio portfelio, proc.
≤ 10 <10

2.1.3.Užtikrinti Bendrovės mokumą ir likvidumą

Likvidumo koeficientas (likvidus 

turtas/atidėjinių poreikis didžiausios rizikos 

grupei)

≥ 1 1

2.1.4.Vykdyti suteiktų garantijų monitoringą, 

įvertinant garantijų riziką ir galimus Bendrovės 

nuostolius dėl kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) 

gavėjų, nevykdomų prisiimtų įsipareigojimų kredito 

įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms 

Įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito 

įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) 

bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc.

≤ 5 1,1

1. Kaimo plėtros ir verslo 

skatinimas 

1.1. Sudaryti palankesnes skolinimosi 

sąlygas ūkio subjektams, neturintiems 

pakankamai užstato, gauti kreditus ar 

finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su 

garantija  

1.1.1. Užtikrinti garantijų teikimo apimtis, neviršijant 

valstybės nustatyto garantijų limito ribų

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo strategijos 2014–2020 m. įgyvendinimas - 2014 m. rezultatai

2. Veiklos efektyvinimas ir 

prisiimamos rizikos valdymas

2.1.Didinti veiklos efektyvumą, 

užtikrinant optimalų resursų panaudojimą 

2.1.1. Siekti pelningos veiklos

85,28 mln. Lt,       

iš jų 42,60 mln. Lt 

pratęstos garantijos 



2.1.5. Užtikrinti prisiimtų garantinių įsipareigojimų 

įvykdymą

Turimų atidėjinių garantiniams 

įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal 

garantijas rodiklis, proc.

≥ 100 >120

2.1.6. Stiprinti Bendrovės vidaus kontrolę bei 

tobulinti vidaus duomenų informacines sistemas

Patobulintų vidaus duomenų informacinių 

sistemų modulių skaičius, vnt. 
≥ 1 1

Kreditų su garantija, už kurių suteikimą 

mokamo garantinio užmokesčio dalis 

kompensuojama, skaičius 

75 39

Kreditų su garantija, už kuriuos 

kompensuojama palūkanų dalis, skaičius 
185 220

3.2. Didinti ūkio subjektų 

konkurencingumą ir skatinti jų plėtrą

3.2.1. Teikti pasiūlymus dėl naujų finansinių 

priemonių kūrimo, atsižvelgiant į rinkos poreikius, 

teisinį reglamentavimą dėl EŽŪFKP lėšų naudojimo 

finansinėms priemonėms

Pasiūlymų skaičius, vnt. ≥1 1

Direktorė Danguolė Čukauskienė

3. Finansinės paramos stiprinimas 

3.1. Mažinti ūkio subjektų skolinimosi 

kaštus 

3.1.1. Užtikrinti ūkio subjektams, nesinaudojantiems 

ES parama, mokamo dalies garantinio užmokesčio 

bei paskolų palūkanų kompensavimą

2. Veiklos efektyvinimas ir 

prisiimamos rizikos valdymas

2.1.Didinti veiklos efektyvumą, 

užtikrinant optimalų resursų panaudojimą 


