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SANTRAUKA 
 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) parengė strateginį 

veiklos planą 2018-2020 metams, kuriame suformuota pagrindinė Bendrovės strateginė 

kryptis – palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems 

pakankamai užstato, bei Bendrovės prisiimamos rizikos valdymas. 

Suformuota strateginė kryptis išreiškiama atskirų strateginių tikslų ir uždavinių 

pavidalu, kurie leidžia aiškiai apibrėžti siekiamus rodiklius, užtikrinant jų suprantamumą ir 

įvertinimą bei atsakomybę už rodiklių įvykdymą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu 

Nr.574 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr.665 „Dėl 

valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Bendrovė pagal valstybės siekiamus tikslus yra priskirta 2 

grupei, t. y. 2 grupei priskirtų įmonių tikslas yra valstybės socialinių ir politinių tikslų 

įgyvendinimas, taip pat pelninga veikla. Bendrovė įkurta specialiu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, siekiant skatinti žemės ūkio sektoriaus plėtrą, sudarant galimybes 

tiems ūkio subjektams, kurie neturi pakankamai įkeičiamo turto, gauti finansavimą iš kredito 

įstaigų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovių. Įgyvendinant šį tikslą yra išsaugomos ir 

kuriamos naujos darbo vietos, didinamos gyventojų pajamos bei mažinama socialinė atskirtis 

tarp kaimo ir miesto gyventojų.  

Bendrovė akcininkų interesus užtikrina efektyviai planuodama savo veiklą bei 

tenkindama nustatytus finansinius rodiklius. Strategijoje keliami tikslai susiję su žemės ūkio 

sektoriaus bei alternatyvių verslų kaimo vietovėse vystymusi, plėtra, esamų finansinių 

instrumentų tobulinimu bei naujų darbo vietų kūrimu.  

Pagrindinio savo tikslo Bendrovė sieks efektyviai bei profesionaliai vykdydama veiklą, 

tenkindama akcininkų interesus ir užtikrindama teikiamų paslaugų kokybę. Nuolat stebint 

kintančią aplinką ir vertinant vartotojų poreikius, bus ieškoma būdų kaip optimizuoti 

Bendrovės veiklos procesus bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, pasiūlyti rinkai naujus 

finansinius instrumentus, kurie prisidėtų prie žemės ūkio ar alternatyvių veiklų skatinimo, 

naujų darbo vietų kūrimo. 
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VEIKLOS APRAŠYMAS 
 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – valstybės įsteigta ir kontroliuojama 

finansų įstaiga, įkurta 1997 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 912 ,,Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“. Bendrovės akcijos priklauso valstybei. 

Akcininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės 

ūkio ministerija). Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įregistruotas Juridinių asmenų registre 

1997 m. lapkričio 26 d., įmonės kodas 124261860. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija 

įregistruota Juridinių asmenų registre 2017 m. sausio 4 d.  

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 860 paprastųjų vardinių materialiųjų akcijų, vienos 

akcijos nominali vertė yra 2896,20 Eur.  

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės 

skolos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 

rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“.  

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdymo organai yra: 

• visuotinis akcininkų susirinkimas, 

• Bendrovės stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas, 

• Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, 

• Bendrovės direktorius – Bendrovės vadovas. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, kurio 

kompetencija bei akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių 

bendrovių įstatymu. Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Žemės ūkio 

ministerija kaip visų Bendrovės akcijų valdytoja. 

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 4 nariai ir ją renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės stebėtojų taryba atsiskaito akcininkui. Šiuo metu dar nepatvirtinti nauji stebėtojų 

tarybos nariai. 

Bendrovės valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, ją sudaro 5 nariai ir ją 

renka Bendrovės stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba valdybą išrinko 2017 m. spalio 24 d. 

Bendrovės valdybos nariai: 

Vygantas Katkevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento direktorius; 
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Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės 

departamento direktoriaus pavaduotojas; 

Karolis Tvaskus – Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo 

departamento direktoriaus pavaduotojas; 

Snieguolė Valiulienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento 

Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė; 

Aurelijus Mačiulaitis – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir 

atstovavimo skyriaus vyr. specialistas. 

Bendrovės stebėtojų taryba bei valdyba savo veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymu bei Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo 

reglamentais. 

Bendrovės vadovą renka Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas organizuoja, vykdo 

Bendrovės ūkinę veiklą bei užtikrina Bendrovės veiklos skaidrumą. Bendrovės vadovui 

pavesta atlikti visas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos 

finansų įstaigų įstatyme ir kitais teisės aktais Bendrovės vadovui nustatytas funkcijas. 

Bendrovės veiklos vidaus kontrolę užtikrina patikima bei tinkamai veikianti vidaus 

kontrolės sistema ir nepriklausoma, tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba, kurią sudaro 

vienas asmuo - auditorius.  

Bendrovei vadovauja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Bendrovėje veikia 4 

skyriai: Garantijų, Finansų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų fondo. Bendrovėje dirba 17 

darbuotojų, kadrų kaita nedidelė. 

Bendrovė yra Europos garantijų institucijų asociacijos (AECM) narys nuo 2001 metų. 

Asociacija vienija 41 Europos garantinių institucijų ir nacionalinių asociacijų, veikiančių 21 

ES Ekonominės zonos šalyje, Rusijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje bei Turkijoje. Užmegzti 

glaudūs ryšiai su kitų pasaulio šalių analogiškomis institucijomis ir bankais, nuolat keičiamasi 

informacija apie veiklos principus, vykdomi bendri projektai, aktyviai dalyvaujama 

organizuojamose darbo grupėse. 

Bendrovės veikla apima 4 pagrindines kryptis: 

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

(garantijos teikiamos už kreditus ar kredito linijas ūkio subjektams, užsiimantiems 

žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla bei įmonėms, superkančioms ir (ar) 

perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus, valstybės įmonei 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai); 
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• valstybės pagalbos administravimas (administruojamas garantinės įmokos, kredito 

palūkanų kompensavimas kreditų su garantija gavėjams); 

• finansinių instrumentų valdymas ir administravimas; 

• licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas (administruojamas 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondas, vykdoma Licencijuotų sandėlių 

kompensavimo fondo lėšų apskaita). 

Bendrovės prisiimamiems įsipareigojimams suteikiama valstybės garantija. Bendrovės 

garantijos teikiamos vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“. Minėtu nutarimu 

patvirtinti garantijų teikimo nuostatai, kuriuose nustatytos esminės garantijų teikimo sąlygos. 

Garantijos teikiamos kredito įstaigoms ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, 

sudariusioms su Bendrove garantijų teikimo sutartį, kurioje nustatytos garantijos suteikimo ir 

garantinių įsipareigojimų vykdymo sąlygos ir procedūros, kredito sutarties priežiūros sąlygos 

bei kt. sąlygos. 

Bendrovėje veikia patvirtintos Garantijų monitoringo, grupavimo ir atidėjinių 

garantiniams įsipareigojimams vykdyti sudarymo taisyklės, kurios apibrėžia garantijų 

monitoringo ir grupavimo tvarką. Pagal šias taisykles įvertinama garantijų rizika ir galimi 

Bendrovės nuostoliai dėl ūkio subjektų nevykdomų finansinių įsipareigojimų kredito 

įstaigoms per visą garantijos galiojimo laikotarpį.  

Bendrovė nuolat stebi, kad sukaupti atidėjiniai padengtų prisiimtą riziką pagal 

garantijas. Kas ketvirtį teikiama ataskaita Lietuvos Respublikos finansų ministerijai apie 

sukauptus atidėjinius ir atidėjinių poreikį pagal rizikos grupes. 

Bendrovėje yra įdiegta Ūkio subjektų finansinio - ekonominio gyvybingumo ir teikiamų 

garantijų vertinimo bei suteiktų garantijų sąlygų pakeitimo sistema. Minėtosios sistemos 

pagalba kiekvienas ūkio subjektas ir jo įgyvendinamas projektas įvertinamas individualiai. Ši 

teikiamų garantijų ir garantijų pakeitimo sąlygų vertinimo sistema yra visiškai 

kompiuterizuota.  

Taip pat yra patvirtintos Garantinės įmokos dydžio pakankamumo nustatymo taisyklės, 

kurios reglamentuoja Bendrovės garantinės įmokos dydžio pakankamumo nustatymo sąlygas 

bei tinkamą įvertinimą. 

Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Bendrovei patvirtina 

įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas limitą. 
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Pagrindiniai Bendrovės veiklos finansiniai rodikliai pateikiami sekančioje lentelėje: 

Rodikliai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Grynasis pelningumas, proc.   21,5 17,7 11,2 

Veiklos pajamų ir turto santykis, proc. 6,3* 7,3* 9,1 

*rodikliai paskaičiuoti be Paskolų fondo lėšų, t. y. iš finansinių ataskaitų minusavus 

Paskolų fondo lėšas. Nuo 2016 m. metinės finansinės ataskaitos sudaromos atskirai Bendrovei 

ir Paskolų fondui. 

 

Garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms  

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas kredito įstaigoms dėl ūkio 

subjektams teikiamų kreditų ir garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito ar kredito linijos 

dalies grąžinimą.  

Jei kreditas teikiamas Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 

agentūrai (toliau – Agentūra), kredito įstaigai garantuojamas 100 proc. neatgautos kredito 

dalies grąžinimas. 

Finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms Bendrovė garantuoja iki 60 procentų 

neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos dalies sumokėjimą.  

Garantija suteikiama ne didesniam kaip 1,16 mln. (vienas milijonas šimtas šešiasdešimt 

tūkstančių) eurų kreditui ir ne didesnei kaip 290 tūkst. (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių) 

eurų finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos daliai sumokėti. Bendra kelių 

garantijų suma, atsižvelgiant į grąžintas kreditų dalis, vienam ūkio subjektui negali viršyti 

1,16 mln. Eur už investicijoms skirtus kreditus ir 1,16 mln. Eur už kreditus, skirtus 

trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) sumokėti už paslaugas pagal Paslaugų 

sąrašą. Bendra lizingo garantijų suma, atsižvelgiant į grąžintas lizingo įmokas, vienam ūkio 

subjektui negali viršyti 290 tūkst. Eur. 

Garantijų suma už Agentūrai teikiamus kreditus, skirtus rinkos reguliavimo priemonėms 

vykdyti bei kreditams grąžinti neribojama. 

Garantijos (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės tais 

metais Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limito) teikiamos: 

• kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų: 
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- investicijoms, trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti ir (ar) apmokėti už 

paslaugas, nurodytas Bendrovės garantijų teikimo nuostatų priede pateiktame 

Paslaugų, susijusių su ūkio subjektų veikla, sąraše ir teikiamų ūkio subjektams, 

užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla bei įmonėms, 

superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio 

produktus; 

- teikiamų kaimo bendruomenėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, 

finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;  

- rinkos reguliavimo priemonėms vykdyti bei kreditams grąžinti ir teikiamų 

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai; 

• finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl teikiamų paslaugų ūkio subjektams, 

perkantiems naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) 

įrenginius. 

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius  

Bendrovė per 2017 m. 9 mėn. už ūkio subjektams kredito įstaigų išduotus 28,5 mln. 

Eur kreditų bei suteiktų lizingo paslaugų suteikė 133 garantijas už 20,4 mln. Eur. Iš to 

skaičiaus už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 21,3 mln. Eur 

kreditų suteikė 130 garantijų už 13,3 mln. Eur (1 pav.), Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo agentūrai – 3 garantijas už 7,2 mln. Eur. 
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1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (be Agentūros), mln. Eur 

 

Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) suteikta 5141 garantija už 850,4 mln. Eur, 

kredito įstaigos ūkio subjektams ir Agentūrai su garantijomis išdavė 1,1 mlrd. Eur garantuotų 

kreditų.  

Šiais metais, lyginant su praėjusių metų 9 mėn., kai žemdirbiams, kaimo 

verslininkams ir perdirbėjams buvo išduotos 174 garantijos už 18,6 mln. Eur, garantijų 

išduota ketvirtadaliu mažiau, jų suma sumažėjo beveik trečdaliu. Vidutinė kredito įstaigų 

finansuojama suma šiemet siekė 164 tūkst. Eur, teikiama garantija – 102 tūkst. Eur, t. y. 

vidutinė Bendrovės teikiama garantija yra 62 proc. (2016 m. vidutinė garantija – 63 proc.). 

Didžiausia garantija minimu laikotarpiu suteikta paukštininkystės verslą plėtojančiam žemės 

ūkio kooperatyvui už teikiamą 1,16 mln. Eur kredito liniją, mažiausia – už Zarasų rajono 

ūkininkui teikiamą 8 tūkst. Eur kreditą trumpalaikiam turtui įsigyti. 

 

Garantijų rizika ir garantinių įsipareigojimų vykdymas kredito įstaigoms 

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 
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(didelė rizika), E (didžiausia rizika). 2017 m. III ketvirčio pabaigoje didžiausią grupę sudarė 

nerizikingos garantijos – standartinės rizikos (A) grupei priskirta 61 proc., padidėjusios 

rizikos (C) grupei priskirta - 16 proc., galimos rizikos (B) grupei buvo priskirta 13 proc. 

garantijų nuo viso Bendrovės garantijų portfelio. Didžiausiai rizikos (E) grupei priskirta 8 

proc. garantijų. Tai kredito gavėjai, su kuriais kredito įstaigos nutraukė kredito sutartis ir 

Bendrovei gali reikėti už juos įvykdyti prisiimtus garantinius įsipareigojimus (3 pav.).  

 

3 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2017 m. rugsėjo 30 d., 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 2018-2020 

m. sudarys apie 9,8 mln. Eur. 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 ūkio subjektų mokamos garantinės įmokos 



UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO STRATEGINIS PLANAS 2018-2020 M. 

11 

 

ir uždirbto pelno. Bendrovės įsipareigojimai pagal garantijas (garantijų portfelis) 2017 m. 

rugsėjo 30 d. sudarė 137,4 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš viso sukaupta 

20,2 mln. Eur, o atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes sudarė 19,4 mln. Eur (4 pav.). 

 

4 pav. Garantijų portfelio ir atidėjinių pokytis pagal metus, mln. Eur 

 

2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams 

vykdyti padengė prisiimtą riziką pagal garantijas ir sudarė 104 proc. 2017 m. rugsėjo 30 d. 

įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų 

garantijų dalis, sudarė 1,18 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo ūkio 

subjektams suteiktų garantijų (be Agentūros) – 2,49 proc. (5 pav.).  
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5 pav. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų santykis, proc. 

 

Per 2017 m. 9 mėn. Bendrovė įvykdė 2 garantinius įsipareigojimus ir kredito įstaigoms 

išmokėjo 0,14 mln. Eur. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį kredito įstaigoms iš viso 

išmokėta 10 mln. Eur už 176 kredito gavėjų negrąžintus kreditus. 

Bendrovė, siekdama sumažinti savo ir klientų riziką, ieško sprendimų ir galimybių kaip 

padėti ūkio subjektams, susidūrusiems su mokumo problemomis: bendraujama su kredito 

įstaigomis, priimami bendri sprendimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas 

garantijos galiojimo terminas. Per 2017 m. 9 mėnesius pritarta 177 kredito įstaigų prašymams 

dėl kredito sutarčių sąlygų pakeitimo, iš to skaičiaus 44 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 garantinės įmokos ir dalies kredito įstaigoms sumokėtų 

palūkanų kompensavimą. Ūkio subjektams per 2017 m. 9 mėn. iš žemės ūkio, maisto ūkio ir 

kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 28,2 tūkst. Eur kredito palūkanų 

bei 124,1 tūkst. Eur garantinių įmokų. Palūkanų kompensaciją gavo 53 klientai, garantinės 

įmokos kompensaciją – 38 klientai. 
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Finansinių instrumentų valdymas ir administravimas 

Siekiant padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti 

verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Žemės ūkio ministerija įkūrė Paskolų 

fondą. Paskolų fondas, sukurtas pagal KPP nuostatas, suteikė galimybę ūkio subjektams 

pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšomis ir gauti 

lengvatines paskolas verslui finansuoti ir plėtoti. 

Paskolų fondo valdytoju Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 

d. įsakymu Nr. 3D-525 buvo paskirtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Paskolų 

fondas veikia vadovaudamasis Europos Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1974/2006 ir 

Nr.1698/2005, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. 3D-503 patvirtintomis Finansų inžinerijos priemonių administravimo 

taisyklėmis. Paskolų fondas veikia kaip atskira finansinė grupė (atskiras apskaitos vienetas) 

finansų įstaigos Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sudėtyje. 

Iš viso nuo veiklos pradžios Paskolų fondas kredito įstaigoms paskolino 65,7 mln. Eur 

lengvatinėms paskoloms teikti, iš kurių buvo suteikta 39,1 mln. Eur kreditų 475 ūkio 

subjektams, likusios lėšos nebuvo išskolintos ir grąžintos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, 

kuri lėšas pervedė Žemės ūkio ministerijai. Lėšos lengvatinėms paskoloms buvo 

finansuojamos iš nacionalinio biudžeto lėšų (25 proc.) ir iš EŽŪFKP (75 proc.). 

2018-2020 m. planuojama praplėsti Paskolų fondo veiklą ir kurti bei administruoti 

naujus finansinius instrumentus.  

1. Paskolų portfelio garantijos  

Pasibaigus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 886 „Dėl įgyvendinant Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų 

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino lėšų panaudojimo tvarkos aprašą. 

Vadovaujantis šiuo nutarimu, Žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymais 

Nr. 3D-577 ir Nr. 3-579 yra patvirtintas finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir 

grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas ir paskolų portfelio garantijų teikimo dėl 

paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo 

taisyklės. 

Vadovaujantis šiais teisės aktais, Bendrovė yra atsakinga už paskolų portfelio 

garantijų priemonės valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. 
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Paskolų portfelio garantijų priemonei įgyvendinti yra skirta 6,2 mln. Eur. Paskolų 

portfelio garantijos bus teikiamos už naujas, 2 metų trukmės paskolas trumpalaikiam ir (ar) 

biologiniam turtui įsigyti, pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams bei paskolas 

gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje veikiančioms žemės ūkio 

kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams). 

2.  Pajamų stabilizavimo priemonė 

Žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialas nuo nepalankių klimato reiškinių ir 

katastrofinių įvykių nukenčia labiau nei kiti sektoriai. Siekiant padėti išlaikyti ūkių pajamas, 

perspektyvumą ir konkurencingumą ištikus tokioms nelaimėms arba įvykiams, Žemės ūkio 

ministerija svarsto galimybę įgyvendinti rizikos valdymo priemones.  

Viena iš rizikos valdymo priemonių yra pajamų stabilizavimo priemonė. Ūkininkams 

būtų padedama įveikti dažniausiai jiems gresiančią riziką. Ta priemonė atitinkamai turėtų 

padėti ūkininkams padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokas, steigti tarpusavio 

pagalbos fondus ir padėti iš tokių fondų ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl nepalankių 

klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų protrūkio, kenksmingų organizmų antpuolio arba su 

aplinka susijusių įvykių, mokamas kompensacijas. Ji taip pat turėtų apimti pajamų 

stabilizavimo priemonę, kuri būtų ūkininkų, patiriančių didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 

pagalbos fondas. Žemės ūkio ministerija svarsto galimybę pavesti Bendrovei valdyti bei 

administruoti kuriamą Tarpusavio pagalbos fondą. 

 

Licencijuotų sandėlių 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.  
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APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Tvariai Bendrovės veiklai užtikrinti, būtina vidinės bei išorinės aplinkos analizė. 

Tinkamai ir detaliai išanalizavus vidinius Bendrovės resursus, stipriąsias bei silpnąsias vietas, 

galima gerai pasiruošti išorinės aplinkos pokyčiams ir pasinaudoti rinkoje atsiveriančiomis 

galimybėmis sėkmingai ateities veiklai. Iš anksto numatytos galimos išorinės aplinkos 

grėsmės leidžia tinkamai joms pasiruošti ir išvengti didelių sukrėtimų ar rimto pavojaus 

veiklos tęstinumui. 

Vidinių veiksnių analizė 

Bendrovės pagrindinė veikla yra garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės 

nuomos (lizingo) bendrovėms. Garantijos kredito įstaigoms yra teikiamos nuo Bendrovės 

veiklos įsikūrimo, t. y. nuo 1997 m. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį, siekiant išplėsti 

finansinių paslaugų teikimą kaimo verslininkams, buvo tobulinamos garantijų teikimo 

sąlygos, garantinio įsipareigojimo vykdymo schema, padidintas garantijų dydis finansinės 

nuomos (lizingo) bendrovėms bei kitos Bendrovės vidaus taisyklės, susijusios su garantijų 

teikimu. Bendrovėje planuojama plėsti finansinių instrumentų taikymą, tobulinti garantijų 

teikimo procedūras, siekiant kuo operatyviau suteikti kokybiškas, rinkoje paklausias 

finansines paslaugas savo klientams bei partneriams.  

2017 m. buvo pakeistos Bendrovės garantinės įmokos ir mokesčių, susijusių su 

garantijų sąlygų keitimu, nustatymo taisyklės, taip pat pakeistos Bendrovės darbuotojų 

atliekamų darbų procedūros bei pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su lizingo 

bendrove. Taip pat pateikti pasiūlymai dėl Bendrovės garantijų teikimo nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.1198, pakeitimų. 

Bendrovė turi aiškiai suformuotą struktūrą ir pagrindines savo funkcijas paveda vykdyti 

atskiriems skyriams: Garantijų, Finansų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų fondo. 

Patvirtintos vadovybės informavimo sistema, darbuotojų atliekamų darbų procedūros, tokiu 

būdu atskiriami skirtingo pobūdžio darbai ir užtikrinama, jog konkrečias funkcijas įgyvendina 

tos srities specialistai.  

Bendrovės formuojami atidėjiniai yra pakankami Bendrovės įsipareigojimams pagal 

garantijas įvykdyti, užtikrinant Bendrovės mokumą, veiklos tvarumą, finansinį 

nepriklausomumą. Bendrovė nuolat stebi, kad sukaupti atidėjiniai padengtų prisiimtą riziką 

pagal garantijas. 
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Bendrovė, siekdama įvertinti suteiktų garantijų riziką, vykdo suteiktų garantijų 

monitoringą per visą garantijų galiojimo laikotarpį. Kas ketvirtį skaičiuojama prisiimta rizika 

pagal garantijas ir sukauptų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti poreikis bei 

teikiama ataskaita Finansų ministerijai apie sukauptus atidėjinius ir atidėjinių poreikį pagal 

rizikos grupes. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi Bendrovės sukauptais atidėjiniais ir 

nereikia naudoti valstybės biudžeto lėšų garantinių įsipareigojimų vykdymui.  

 Bendrovėje atliekamas likvidumo bei mokumo rizikų valdymas, siekiant užtikrinti 

savalaikį visų įsipareigojimų vykdymą.  

Garantijų teikimo procesas vyksta pagal aprašytas Bendrovės procedūras, ūkio 

subjektų finansinio-ekonominio gyvybingumo ir teikiamų garantijų rizikos vertinimo 

taisykles ir Bendrovės darbuotojai laikosi nustatytų tvarkų. Ši pagrindinės veiklos grandinės 

sritis glaudžiai susijusi tiek su suteikiamų garantijų skaičiumi, tiek ir su prisiimama 

Bendrovės rizika, todėl labai svarbu išlaikyti tinkamą rizikos ir pelningumo balansą. Siekiant 

užtikrinti efektyvių vertinimo metodų taikymą, pastarieji nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, 

keičiami. 

Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas garantijų monitoringui, laikotarpiui po 

garantijos ar kreditavimo sutarties pasirašymo. Stebimas ūkio subjekto finansinių 

įsipareigojimų vykdymas bei verslo plano įgyvendinimas, kredito mokėjimo terminų 

laikymasis, tendencijos ūkio šakoje ir, esant poreikiui, imamasi veiksmų sumažinti išaugusias 

rizikas bei išspręsti iškilusias problemas. Galimi veiksmai ir atskirais atvejais taikomos 

priemonės, detaliai aprašytos vidaus teisės aktuose (pvz. Bendrovės procedūrose, Garantijų 

monitoringo, grupavimo ir atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti sudarymo 

taisyklėse), kuriomis darbuotojai vadovaujasi atlikdami pareigybinėse instrukcijose numatytus 

darbus bei siekdami organizacijos tikslų. Šios procedūros ir taisyklės nuolat peržiūrimos ir, 

nustačius pokyčių poreikį, priimami atitinkami sprendimai dėl taisyklių atnaujinimo ir 

pritaikymo esamai situacijai, jog reglamentavimas užtikrintų efektyvią Bendrovės veiklą. 

Bendrovėje užtikrinamas Investicijų politikos nuostatų įgyvendinimas, gaunant 

maksimalią investicijų grąžą laikantis nustatytų rizikos ir kitų apribojimų visoms 

investuojamoms lėšoms. 

Prekių ir paslaugų pirkimai Bendrovėje atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo reikalavimais.  
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Plėtros ir informacijos skyrius rūpinasi Bendrovės technologijų atitikimu veiklos 

poreikiams bei reikalingų žinių darbuotojams suteikimu, jog būtų užtikrintas tinkamas 

technologijų valdymas ir jų potencialo panaudojimas. 

Žmogiškieji ištekliai valdomi remiantis patvirtintomis pareigybinėmis instrukcijomis, 

darbuotojų atliekamų darbų procedūromis, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kas padeda 

užtikrinti tinkamų darbuotojų atrinkimą bei nedidelę darbuotojų kaitą. Darbuotojų 

pasirengimas tinkamai atlikti darbą užtikrinamas mokymų, seminarų metu. Ilgametė 

Bendrovės darbuotojų sukaupta patirtis, darbuotojų kompetencija bei aiškiai suformuota 

Bendrovės struktūra leidžia Bendrovei tinkamai administruoti finansines priemones bei 

sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams gauti finansavimą. 

Bendrovės vadovų (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo) atlyginimas nustatomas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 

„Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“. 

Siekiant skatinti darbuotojus, 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. Taip pat darbuotojams gali būti mokami priedai prie 

pareiginio atlyginimo už veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą, papildomų užduočių 

atlikimą, padidėjusį darbo krūvį ir pan. Skatinant Bendrovės darbuotojus kuo efektyviau 

dirbti, teikti pasiūlymus dėl darbo kokybės gerinimo ar tobulinimo, taip pat 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.) bei draudimas.  

Bendrovės vykdomos veiklos specifika nulemia, jog pagrindiniai jos tiekėjai yra 

kredito įstaigos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės, teikiančios kreditus ar finansinės 

nuomos (lizingo) paslaugas žemės ūkio bei alternatyvios veiklos subjektams ir informuojantys 

klientus apie galimybę gauti Bendrovės garantijas. Kredito įstaigos klientams gali pasiūlyti 

daugybę įvairių produktų, todėl Bendrovei labai svarbu, jog kredito įstaigų darbuotojai puikiai 

žinotų jos teikiamų produktų specifiką. Tuo tikslu periodiškai organizuojami mokymai 

kredito įstaigų darbuotojams apie Bendrovės teikiamas paslaugas, teikiama informacinė 

medžiaga bei imamasi kitų priemonių, skatinančių didesnį kredito įstaigų susidomėjimą 

Bendrovės siūloma paslauga. 
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Informacijos ir plėtros skyrius rūpinasi informacijos sklaida visuomenėje, siekiant, jog 

potencialūs klientai žinotų apie Bendrovės paslaugas ir jų teikiamą naudą. Tuo tikslu rengiami 

seminarai kredito įstaigų darbuotojams, ruošiami pranešimai spaudai apie Bendrovės veiklą, 

užsakoma reklama, dalyvaujama įvairiose parodose, informacija talpinama Bendrovės 

tinklalapyje bei imamasi kitų reikalingų priemonių. Šio skyriaus veikla Bendrovei labai svarbi 

ir dėl skyriaus vykdomos plėtros galimybių analizės, kadangi tvariai ir sėkmingai veiklai 

užtikrinti būtina nuolatinė aplinkos stebėsena ir atsiveriančių galimybių paieška. Bendrovė 

ateityje siekdama padidinti ūkio subjektų, besinaudojančių Bendrovės teikiamais finansiniais 

instrumentais skaičių bei kuo veiksmingiau įgyvendinti iškeltus Bendrovės tikslus, planuoja 

stiprinti bei didinti informacijos sklaidą bei bendradarbiavimą su Bendrovės partneriais.  

Atlikta vidinių veiksnių analizė patvirtina, jog Bendrovėje veikiančios procedūros bei 

taikomi žmogiškųjų, technologinių išteklių valdymo metodai užtikrina tinkamą rizikos bei 

pelningumo balansą, nes Bendrovėje: 

• aiškiai suformuota struktūra, sukaupta ilgametė veiklos patirtis; 

• užtikrinamas Bendrovės likvidumo bei mokumo rizikos valdymas bei finansinis 

nepriklausomumas, sukaupti pakankami atidėjiniai garantinių įsipareigojimų 

vykdymui; 

• taikomos šiuolaikinės pažangios technologijos, atitinkančios veiklos bei rinkos 

poreikius; 

• nuolat tobulinamos darbuotojų atliekamų darbų procedūros, tokiu būdu atskiriami 

skirtingo pobūdžio darbai ir užtikrinama, jog konkrečias funkcijas įgyvendina tos 

srities specialistai; 

• užtikrinamas darbuotojų skatinimas, kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą 

darbuotojų kvalifikaciją ekonomikos ir finansų srityje; 

• užtikrinama informacijos sklaida, mokymai kredito įstaigų darbuotojams, partneriams 

bei visuomenei; 

Bendrovės vidinėje aplinkoje nenustatyta reikšmingų aplinkybių, kurios keltų pavojų, 

įgyvendinant Bendrovės nustatytus strateginius tikslus bei siektiną viziją. Tačiau siekiant 

užtikrinti efektyvesnę veiklą bei operatyvesnį sprendimų priėmimą Bendrovė turi: 

• siekti plačiau taikyti naujas bei tobulinti teikiamus finansinius instrumentus, garantijų 

teikimo schemas, diegti naujus produktus, panaudojant Europos struktūrinių ir 

investicijų ar Europos strateginių investicijų fondų lėšas; 
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• plėsti valstybės pagalbos administravimo priemonių taikymą; 

• siekti kuo operatyviau suteikti kokybiškas ir pažangias paslaugas savo klientams bei 

partneriams, trumpinti garantijos suteikimo laiką; 

• siekti padidinti darbo efektyvumą. Tuo tikslu būtų naudinga 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; 

• siekti 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). 

Išorinių veiksnių analizė 

• Politiniai veiksniai. Bendrovė yra finansų įstaiga ir jos vykdoma veikla yra 

specifinė, stipriai priklausoma nuo politinių veiksnių. Bendrovė buvo įsteigta valdžios 

institucijų sprendimu (vienintelis akcininkas yra valstybė, o akcijos patikėjimo teise perduotos 

valdyti Žemės ūkio ministerijai) ir Bendrovės vykdoma veikla atitinka valstybės siekiamus 

tikslus. Žemės ūkio sektorius Lietuvoje atlieka ypač svarbų vaidmenį, Bendrovės siūloma 

paslauga yra aktuali rinkoje ir leidžia sėkmingai vykdyti veiklą, todėl artimiausiu metu 

politinių veiksnių, keliančių grėsmę Bendrovei nenumatoma. Tiesa, visuomet išlieka rizika, 

jog gali būti priimti nepalankūs politiniai sprendimai, pareikalausiantys atitinkamų Bendrovės 

veiksmų, kurie leistų prisitaikyti prie pasikeitusios politinės aplinkos (pvz. mažesnis dėmesys 

finansinių instrumentų taikymui žemės ūkyje ar valstybės pagalbos ribojimas). 

 Žemės ūkiu kaip verslu vis labiau pasitiki kredito įstaigos, nemažai kaimo 

verslininkų turi teigiamą kreditavimosi istoriją, tačiau garantijos svarbios nedideliems šeimos 

ūkiams, kurie nori pradėti ar tęsti savo verslą Lietuvoje bet neturi užstato arba jo turi 

nepakankamai kreditams gauti. Garantija atlieka savo pagrindinę funkciją – suteikia galimybę 

kurtis Lietuvos kaime, užtikrina gyventojų pajamas bei užimtumą.  

• Ekonominiai veiksniai. Bendrovei, kaip ir kitoms organizacijoms, didelę įtaką turi 

ekonominiai veiksniai. Europos centrinio banko bei Lietuvos vykdoma monetarinė ir fiskalinė 

politika įtakoja verslo ciklus, lemiančius ekonomikos augimą ar traukimąsi. Auganti 

ekonomika palankiai veikia ir Bendrovės rezultatus, nes, esant žemesnėms palūkanų 
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normoms, auga norinčių skolintis skaičius ir yra mažesnė nemokumo rizika. Tačiau, 

ekonomikos smukimas gali būti labai pavojingas, pvz. išaugusios palūkanų normos, padidėję 

mokesčiai stipriai sumažina ūkio subjektų galimybę skolintis ir vykdyti esamus 

įsipareigojimus, kas savo ruožtu gali pareikalauti nemažo Bendrovės indėlio vykdant 

prisiimtus garantinius įsipareigojimus.  

• Socialiniai veiksniai. Atliekant išorinių veiksnių analizę, būtina įvertinti ir 

socialinius veiksnius, kurie gali įtakoti Bendrovės paslaugų paklausą. Kadangi pagrindiniai 

Bendrovės klientai priklauso žemės ūkio sektoriui, mažėjantis gyventojų skaičius ar senėjanti 

populiacija kaimo vietovėse keltų grėsmę ir paslaugų paklausai. Didelį pavojų kelia gyventojų 

emigracija, nes santykinai didelę dalį emigruojančių Lietuvos piliečių sudaro kaimo vietovėse 

gyvenantys asmenys. 

• Technologiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai neįtakoja Bendrovės veiklos, 

todėl nėra toliau analizuojami. Aišku, naujų technologijų diegimas žemės ūkio veikloje, 

įvairesnės veiklos kaime bei bioenergetikos plėtros skatinimas, aplinką saugantis ir tausojantis 

ūkininkavimas teigiamai paveiktų Bendrovės veiklos apimtis, naujų produktų paklausą.  

• Aplinkosauginiai veiksniai. Aplinkosauginiai veiksniai neįtakoja Bendrovės 

veiklos, todėl nėra toliau analizuojami. Naujų aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas 

žemės ūkio sektoriuje teigiamai paveiktų Bendrovės teikiamų paslaugų apimtis (pvz. tausaus 

gamtos išteklių valdymo ir naujų inovatyvių - alternatyvios energetikos technologijų 

vystymosi skatinimas). 

• Teisiniai veiksniai. Bendrovei taip pat aktualūs ir galimi teisiniai pokyčiai, tokie 

kaip priimami nauji teisės aktai, reglamentuojantys Bendrovės veiklą bei reikalaujantys tam 

tikrų pokyčių struktūroje ar veiklos vykdymo formoje.  Bendrovės veikla reglamentuota 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, veiklos, garantijų teikimo nuostatais, Žemės 

ūkio ministerijos patvirtintomis taisyklėmis ir tvarkomis. Todėl teisinė aplinka gali daryti 

įtaką Bendrovės planų įgyvendinimui. Tai susiję su garantijų teikimo procedūromis, 

skolinimosi kaštų mažinimu – palūkanų bei garantinės įmokos kompensacijos dydžiu. 

Bendrovė pagal savo kompetenciją dalyvauja teisės aktų rengimo ir derinimo procesuose – 

teikia pasiūlymus, pastabas. Siekiant užtikrinti visapusišką teikiamų paslaugų kokybę ir 

kiekybę bei atsižvelgiant į sukauptą patirtį, inicijuojami atitinkamų teisės aktų pakeitimai. 

 Netiesioginę įtaką Bendrovės paslaugų teikimui gali turėti ES teisės aktų 

reikalavimai, apibrėžiantys aplinkybes, kuomet teikiamos garantijos gali būti pripažintos 
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valstybės pagalba garantijos gavėjui ir sumažinti potencialios ES paramos dydį. Tokiu atveju 

gerokai sumažėtų Bendrovės siūlomos paslaugos patrauklumas, nes ūkio subjekto gaunama 

ekonominė nauda ženkliai kristų ir būtų ieškoma kitų būdų gauti norimo dydžio kreditą ar 

finansinės nuomos (lizingo) paslaugą. 

Bendrovė nuolat analizuoja skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius, keičiasi 

patirtimi ir plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių institucijų asociacija bei 

ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, organizacijomis Lietuvoje. Bendrovė nuo 

2001 m. yra AECM, vienijančios visos Europos garantines institucijas, narė ir aktyviai 

dalyvauja jos organizuojamose darbo grupėse bei seminaruose, pasitarimuose. Įgyta patirtis 

leidžia tobulinti ir kurti naujus, atitinkančius rinkos poreikius, produktus. 

Atlikus išorinių veiksnių analizę galima teigti, jog šiuo metu didelių grėsmių Bendrovei 

nekyla. Tačiau būtina nuolat stebėti politinius (nepalankūs ES ar Lietuvos politiniai 

sprendimai dėl finansinių instrumentų taikymo žemės ūkyje), teisinius (priimti nepalankūs ES 

teisės aktai dėl valstybės garantijų teikimo, valstybės pagalbos ribojimo), ekonominius 

(ekonomikos smukimas) veiksnius bei rodiklius, kurie gali stipriai įtakoti Bendrovės veiklą. 

Siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos efektyvumą būtina priimti reikiamus sprendimus 

besikeičiančioje aplinkoje.  

Konkurencinės aplinkos analizė 

Šalyje veikia trys garantijų institucijos, teikiančios garantijas kredito įstaigoms ir 

finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, tačiau paslaugos teikiamos skirtingiems ūkio 

sektoriams. Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) 

bendrovėms, suteikiančioms kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas žemės ūkio 

sektoriui bei smulkioms ir vidutinėms įmonėms veikiančios kaimo vietovėje. Panašias 

paslaugas teikia UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, tačiau ši bendrovė teikia garantijas 

kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, už jų suteikiamus kreditus ir 

finansinės nuomos (lizingo) paslaugas smulkaus ir vidutinio ūkio subjektams veikiantiems 

mieste. Taip pat UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, kuri teikia finansines paslaugas 

ir įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms 

viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. Naujajame programavimo 

laikotarpyje savo finansines paslaugas aktyviai išplėtė Europos investicijų bankas (toliau – 

EIB), kuris yra vienas iš pagrindinių dalyvių įgyvendinančių Europos strateginių investicijų 

fondo (toliau - EFSI) paramos programą, remiantis Investicijų planu Europai. Planuojama, 
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kad pagal šį planą EFSI per artimiausius trejus metus į ES ekonomiką pritrauks ne mažiau 

kaip 315 mlrd. Eur papildomų investicijų. Šiuo metu Lietuvoje yra pasirašyti 3 daugiašaliai 

susitarimai tarp Europos investicijų fondo (EIF) ir Lietuvoje veikiančių bankų („Pohjola“ 

bankas, AB „Swedbank“, AB „Šiaulių bankas“), dėl bendradarbiavimo įgyvendinant EFSI 

programas. EIF pagal skirtingas programas suteikia Europos Komisijos užtikrintas garantijas 

šioms kredito įstaigoms ir bankas skolindamas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams galės 

suteikti finansavimą ir tais atvejais, kai įmonės neturės pakankamo užstato. EIF teikiamus 

finansinius instrumentus siūlo patrauklesnėmis sąlygomis nei kiti rinkoje esantys dalyviai. Be 

to, ESIF finansavimas nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta ES sutartyse, ir Europos 

Komisija neturi patvirtinti ESIF finansavimo pagal ES valstybės pagalbos taisykles, todėl jų 

teikiami finansiniai instrumentai įgyja pranašumą prieš kitus rinkoje teikiamus finansinius 

instrumentus. 

 

Bendrovės SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

• Ilgametė patirtis teikiant finansines paslaugas; 

• Darbuotojų sukaupta darbinė patirtis, aiški 

struktūra ir darbo procedūros; 

• Pakankamas sukauptų atidėjinių ir 

prisiimamos rizikos valdymas (finansiškai 

nepriklausoma); 

• Geri ryšiai su kitomis institucijomis Lietuvoje 

bei užsienyje (narystė AECM asociacijoje); 

• Aukšta darbuotojų kvalifikacija ekonomikos, 

finansų srityje; 

• Garantijų teikimo kokybė. 

 

 

 

• Finansinių instrumentų įvairovės 

stoka; 

• Nepakankamos plėtros galimybės. 
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Galimybės Grėsmės 

• Palanki makroekonominė situacija (žemos 

palūkanų normos, ekonomikos augimas); 

• Dėmesys žemės ūkiui valstybės politikoje, 

skatinant įvairesnę veiklą kaime, aplinką saugantį 

ir tausojantį ūkininkavimą; 

• Greitinti paslaugų suteikimo procesus; 

• Diegti naujus bei tobulinti esamus finansinius 

instrumentus. 

• Konkurencija; 

• Nepalankūs demografiniai 

pokyčiai; 

• Nepalankūs ES ar Lietuvos 

politiniai sprendimai dėl finansinių 

instrumentų taikymo žemės ūkyje ar 

valstybės pagalbos ribojimo; 

• Galimas garantinių įsipareigojimų 

įvykdymo kredito įstaigoms 

padidėjimas;  

• Kredito garantijų paklausos 

sumažėjimo galimybė. 

 

TIKSLAS, MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

Tikslas. Padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, 

plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, 

sudarant palankias skolinimosi sąlygas, siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų 

įgyvendinimo, taip pat pelningos veiklos. 

Misija. Skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą bei alternatyvių verslų kūrimą kaimo 

vietovėse. 

Vizija. Tapti klientų ir partnerių pripažinta pažangiausia organizacija Lietuvoje, teikiančia 

kokybiškas ir rinkoje paklausias finansines paslaugas. 

Vertybės, siekiant įgyvendinti Bendrovės viziją:  

• dėmesys klientų ir partnerių poreikiams; 

• profesionalumas ir operatyvumas; 

• nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų įsisavinimas. 

Strateginė kryptis: 

• palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai 

užstato bei Bendrovės prisiimamos rizikos valdymas. 
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STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ MATAVIMAS 

Strateginiai tikslai ir jų rodikliai (3 metų laikotarpiui) 

Strateginė kryptis Strateginis tikslas Strateginio tikslo matavimo 

rodiklis 

Siektina rodiklio vertė Siektina vertė 

strat. laikotarpio 

pabaigoje 2020 

m. 

Atsakingas asmuo 

2017 m. 

prognozuojamas 

įvykdymas 

2018 m. 2019 m. 

1. Palankesnių 

skolinimosi sąlygų 

sudarymas ūkio 

subjektams, 

neturintiems 

pakankamai užstato 

bei Bendrovės 

prisiimamos rizikos 

valdymas 

1.1. Sudaryti 

palankesnes 

sąlygas gauti 

kreditų bei lizingo 

garantijas 

Garantijų suma, mln. Eur  21 ≥ 23  ≥ 24  ≥ 25  Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus 

viršininkas,  

Plėtros ir informacijos 

skyriaus viršininkas 

1.2. Suvaldyti 

prisiimamą riziką 

Turimų atidėjinių 

garantiniams 

įsipareigojimams ir 

prisiimtos rizikos pagal 

garantijas rodiklis, proc. 

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100 Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus 

viršininkas,  

Finansų skyriaus 

viršininkas 

1.3. Užtikrinti 

efektyvią 

Bendrovės veiklą  

Veiklos pajamų ir turto 

santykis, proc. 

6,1 6,6 8,5 9,4 Finansų skyriaus 

viršininkas,  

Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus 

viršininkas,  

Plėtros ir informacijos 

skyriaus viršininkas 
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Ilgalaikiai tikslai ir jų rodikliai (3 metų laikotarpiui) 

Strateginė 

kryptis 

Strateginis 

tikslas 

 

Uždaviniai 

Rodiklis, matavimo vienetai 

Siektina rodiklio vertė 
Siektina 

vertė strat. 

laikotarpio 
pabaigoje 

2020 m. 

Faktinė 

vertė 

ataskaitinio 
laikotarpio 

pabaigoje 

Atsakingas asmuo, 

įgyvendinimo terminas 
2017 m. 

prognozuojam

as įvykdymas 

2018 m. 2019 m. 

1. Palankesnių 

skolinimosi 

sąlygų 

sudarymas ūkio 

subjektams, 

neturintiems 

pakankamai 

užstato bei 

Bendrovės 

prisiimamos 

rizikos 

valdymas 

 

1.1. Sudaryti 

palankiausias 

sąlygas gauti 

kreditų bei 

lizingo 

garantijas 

1.1.1. Didinti 

garantijų teikimo 

apimtis 

Sukurtų ir išsaugotų kaimo gyventojų darbo vietų 

skaičius, vnt. 

1300 ≥1300  ≥1350  ≥1400  Direktoriaus 

pavaduotojas-Garantijų 

skyriaus viršininkas 

 

Informacijos sklaidos užtikrinimas: seminarų 

organizavimas, dalyvavimas parodose, 

tarptautiniuose projektuose, darbo grupėse, 

skaičius vnt. 

9 ≥ 5  ≥ 5 ≥ 5  Plėtros ir informacijos 

skyriaus viršininkas 

Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei 

naujų ar esamų finansinių priemonių kūrimo ar 

tobulinimo, skaičius, vnt. 

1 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3  Direktoriaus 

pavaduotojas-Garantijų 

skyriaus viršininkas, 

Vyriausiasis teisininkas 

1.1.2. Mažinti ūkio 

subjektų skolinimosi 

kaštus 

Ūkio subjektams dalies garantinės įmokos 

kompensavimas, skaičius, vnt. 

60 65 65 70  Finansų skyriaus 

viršininkas 

Ūkio subjektams dalies kredito palūkanų 

kompensavimas, skaičius, vnt. 

176 200  240  250  Finansų skyriaus 

viršininkas 

1.2. 

Suvaldyti 

prisiimamą 

riziką 

1.2.1.Vykdyti suteiktų 

garantijų monitoringą, 

įvertinant garantijų 

riziką ir galimus 

Bendrovės nuostolius 

dėl nevykdomų 

garantinių 

įsipareigojimų 

Įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito 

įstaigoms bei finansinės nuomos (lizingo) 

bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc. 

1,2  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  Direktoriaus 

pavaduotojas-Garantijų 

skyriaus viršininkas 

1.3. 

Užtikrinti 

efektyvią 

Bendrovės 

veiklą  

1.3.1. Siekti pelningos 

veiklos 

 

Grynasis pelningumas augančiai (grynasis 

pelnas/pardavimo pajamos iš pagrindinės 

veiklos), proc. 

-14,5 >2,7 4,6 17  Finansų skyriaus 

viršininkas 

Nuosavo kapitalo grąža, proc. (grynasis 

pelnas/nuosavas kapitalas) 

-3,2 ≥ 0,6 ≥ 1,1 ≥4,1  Finansų skyriaus 

viršininkas 
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1.3.2. Užtikrinti 

investavimo grąžą, 

mažinti investavimo 

riziką 

Investicijų dalis vienoje kredito įstaigoje nuo viso 

investicinio portfelio, proc.     

≤ 10  ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10   Finansų skyriaus 

viršininkas 

1.3.3. Optimizuoti 

garantijos teikimo 

procesą bei teikiamų 

paslaugų kokybę 

Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, 

vidurkis dienomis 

25 25 22 20  Direktoriaus 

pavaduotojas-Garantijų 

skyriaus viršininkas,  

Plėtros ir informacijos 

skyriaus viršininkas 

Teikiamų paslaugų kokybė, proc. (teigiami 

atsiliepimai/visi atsiliepimai) 

≥ 65 ≥ 65 ≥ 66 ≥ 67  Plėtros ir Informacijos 

skyriaus viršininkas 

 

Trumpalaikiai uždaviniai (iki 1 metų laikotarpiui) 

Strateginė 

kryptis 

Strateginis 

tikslas 

 

Uždaviniai 

Rodiklis, matavimo vienetai 

Siektina 

rodiklio 

vertė 

2018 m. 

 

Faktinė 

vertė 
ataskaitinio 

laikotarpio 

pabaigoje 

Atsakingas asmuo, įgyvendinimo 

terminas 

1. Palankesnių 

skolinimosi 

sąlygų 

sudarymas 

ūkio 

subjektams, 

neturintiems 

pakankamai 

užstato bei 

Bendrovės 

prisiimamos 

rizikos 

valdymas 

 

1.1. Didinti 

garantijų 

teikimo 

apimtis  

1.1.1. Užtikrinti garantijų teikimo apimtis, 

neviršijant valstybės nustatyto garantijų 

limito ribų 

Sukurtų ir išsaugotų kaimo gyventojų darbo vietų skaičius, vnt. ≥1300  

  

 Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus viršininkas 

 

Informacijos sklaidos užtikrinimas: seminarų organizavimas, 

dalyvavimas parodose, tarptautiniuose projektuose, darbo grupėse, 

skaičius vnt. 

≥ 5  

  

 Plėtros ir informacijos skyriaus 

viršininkas 

Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

tobulinimo bei naujų ar esamų finansinių priemonių kūrimo ar 

tobulinimo, skaičius, vnt. 

≥3 

 

 Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus viršininkas, 

Vyriausiasis teisininkas 

1.1.2. Mažinti ūkio subjektų skolinimosi 

kaštus 

Ūkio subjektams dalies garantinės įmokos kompensavimas, skaičius, vnt. 

 

65 

 

 Finansų skyriaus viršininkas 

Ūkio subjektams dalies kredito palūkanų kompensavimas, skaičius, vnt. 200 

 

 Finansų skyriaus viršininkas 

1.2. 

Suvaldyti 

prisiimamą 

riziką 

1.2.1.Vykdyti suteiktų garantijų 

monitoringą, įvertinant garantijų riziką ir 

galimus Bendrovės nuostolius dėl 

nevykdomų garantinių įsipareigojimų 

Įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms bei finansinės 

nuomos (lizingo) bendrovėms ir suteiktų garantijų santykis, proc. 

≤ 5  

  

 Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus viršininkas 

1.3. 

Užtikrinti 

1.3.1. Siekti pelningos veiklos 

 

Grynasis pelningumas augančiai (grynasis pelnas/pardavimo pajamos iš 

pagrindinės veiklos), proc. 

>2,7 

 

 Finansų skyriaus viršininkas 
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efektyvią 

Bendrovės 

veiklą  

Nuosavo kapitalo grąža, proc. (grynasis pelnas/nuosavas kapitalas) ≥ 0,6 

 

 Finansų skyriaus viršininkas 

1.3.2. Užtikrinti investavimo grąžą, mažinti 

investavimo riziką 

Investicijų dalis vienoje kredito įstaigoje nuo viso investicinio portfelio, 

proc. 

≤ 10  

  

 Finansų skyriaus viršininkas 

1.3.3. Optimizuoti garantijos teikimo 

procesą bei teikiamų paslaugų kokybę 

Sprendimų dėl garantijos teikimo priėmimas, vidurkis dienomis 25 

 

 Direktoriaus pavaduotojas-

Garantijų skyriaus viršininkas,  

Plėtros ir informacijos skyriaus 

viršininkas 

Teikiamų paslaugų kokybė, proc. (teigiami atsiliepimai/visi atsiliepimai) ≥ 65 

 

 Plėtros ir informacijos skyriaus 

viršininkas 
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IŠTEKLIAI 
 

Bendrovės veiklai vykdyti ir nustatytiems tikslams pasiekti yra reikalingi žmogiškieji 

ištekliai, finansiniai ir materialiniai resursai. Bendrovės darbuotojai yra kompetentingi ir 

tinkamai atlieka jiems pavestas užduotis, todėl šiuo metu Bendrovės vykdomai veiklai 

papildomų žmogiškųjų išteklių nereikia. Tačiau, jei bus nustatytos alternatyvių produktų 

teikimo rinkai galimybės ir Bendrovė išplės siūlomų paslaugų įvairovę, esami darbuotojai 

persikvalifikuos dirbti su naujais produktais. 

Kaip ir žmogiškųjų išteklių atveju, protingo Bendrovės valdymo dėka, nepatiriama 

finansinių ir materialinių resursų trūkumo. Bendrovė generuoja pakankamus pinigų srautus 

veiklai vykdyti ir užtikrina tinkamą darbuotojų aprūpinimą reikalingais materialiniais 

resursais. Teikiamoms garantijoms yra formuojami atidėjiniai, kurių pakanka atsirandantiems 

garantiniams įsipareigojimams vykdyti. Apibendrinant tikslų pasiekimui reikalingus išteklius, 

galima teigti, jog Bendrovė disponuoja reikalingais žmogiškaisiais, finansiniais ir 

materialiaisiais ištekliais užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Tiesa, svarbu tinkamai planuoti 

būsimą veiklą ir išteklių poreikį ateityje, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą. 

 

GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 
 

Planavimas yra būtinas, siekiant sumažinti nenumatytų aplinkybių atsiradimą ir imtis 

veiksmų norimiems tikslams pasiekti. Nepaisant detalios analizės, visuomet išlieka pavojus, 

jog tam tikri aspektai nebus įvertinti ar iškils sunkumų, kurių nebuvo galima numatyti. Tai 

apsunkina galimybes pasiekti tikslus ir pareikalauja pastangų tikslų modifikavimui ir 

pritaikymui esamai situacijai. Siekdama kuo greičiau pastebėti galimus pavojus ir imtis 

reikalingų priemonių, Bendrovės skyriai (pvz. Finansų, Garantijų, Plėtros ir informacijos, 

Paskolų fondo) nuolat stebi makroekonominius bei atskirų subjektų finansinius rodiklius, 

analizuoja esamą teisinę aplinką bei rinkos pokyčius ir tokiu būdu užtikrina reikiamo atsako 

pateikimą bei rizikos sumažinimą. 

2018-2020 m. planavimo periodu, Bendrovės keliami tikslai stipriai susiję su ES bei 

Lietuvos Respublikos siekiamybėmis, todėl politinė ir teisinė rizika neturėtų būti didelė. Netgi 

priešingai – planuojamu laikotarpiu ES priimami sprendimai turėtų gerinti Bendrovės veiklos 

vykdymo sąlygas ir taip padėti siekti užsibrėžtų tikslų.  
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FINANSINĖS PROGNOZĖS 
 

Bendrovės veiklos pardavimo pajamas sudaro pajamos iš garantinių įmokų, kurias 

moka ūkio subjektai už suteiktas bei pratęstas kreditų garantijas. Kitas veiklos pajamas sudaro 

skolininkų, už kuriuos įvykdyti garantiniai įsipareigojimai, grąžintos skolos. Finansinės ir 

investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanos, gautos investuojant lėšas į Vyriausybės 

vertybinius popierius bei laikant lėšas terminuotų indėlių sąskaitose.  

2017 metų pardavimo pajamose įtrauktos pajamos, gautos iš ūkio subjektų ir 

Agentūros mokamų garantinių įmokų. 2018-2020 m. pajamos planuojamos tik iš ūkio 

subjektų (be Agentūros) mokamų garantinių įmokų. Numatoma, kad pajamos kasmet didės ir 

2020 metais sieks apie 730 tūkst. Eur. Skaičiuojama, kad vidutinė garantinė įmoka už 

garantijos suteikimą bus apie 2,3 proc.  

Siekiant užtikrinti Bendrovės pelningą veiklą, nedidinant garantinės įmokos ūkio 

subjektams, planuojama 2018 m. siekti, kad atidėjiniams garantinių įsipareigojimų vykdymui 

būtų leidžiama skirti iki 50 proc. garantinės įmokos lėšų. Šiuo metu skiriama 70 proc. 

garantinės įmokos lėšų. 

Mažėjant investuojamų lėšų pelningumui, per 2018-2020 m. pajamos iš garantinių 

įmokų ir investavimo pasiskirsto beveik vienodai, atitinkamai 52 proc. ir 48 proc. Nuo 2012 

m. uždirbamų palūkanų suma nuolat mažėja, nes lyginant 2012 metus su 2017 metais, 

vidutinis metinis palūkanų dydis sumažėjo nuo 4,73 proc. iki 1,26 proc. (3,8 karto). 

Prognozuojama, kad 2017 metais, lyginant su 2016 metais, Bendrovės pelnas iš finansinės ir 

investicinės veiklos mažės apie 132 tūkst. Eur, t. y. apie 34 proc.  

Lėšos laikomos terminuotų indėlių sąskaitose bei investuojamos į Vyriausybės 

vertybinius popierius, užtikrinant, kad investicijos viename banke neviršytų 10 proc. 

Bendrovės investicinio portfelio. Tačiau, atsižvelgus į banko riziką ir suteiktų garantijų dydį, 

viename banke gali būti investuojama ne daugiau 600 tūkst. Eur. Investuojamų lėšų 

apribojimai netaikomi investuojant į Vyriausybės vertybinius popierius, tačiau šios 

investicijos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų viso investicinio portfelio. Toks 

investavimo būdas neužtikrina didelės investicijų pelningumo normos, tačiau atitinka 

Bendrovės tikslus dėl savo likvidumo. 

Pastaraisiais metais vykdoma lėšų panaudojimo politika yra efektyvi ir užtikrina 

tinkamą prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei veiklos vykdymui reikalingų pinigų srautų 
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generavimą. Bendrovės savininkų interesai taip pat yra tenkinami užtikrinant veiklos 

pelningumą bei dividendų mokėjimą.  

Didelių investicijų nėra planuojama. Įsigijimai bus vykdomi tik siekiant atnaujinti 

susidėvėjusį turtą (kompiuteriai, spausdintuvai, kompiuterinės programinės įrangos 

tobulinimas, plėtojimas ir pan.), reikalingą efektyviai Bendrovės veiklai. Investicijoms bus 

naudojamos Bendrovės lėšos. Planuojama šioms investicijoms 2018-2020 metais skirti apie 

20 tūkst. Eur. 

Tinkamai valdoma Bendrovės rizika ir kvalifikuoti specialistai turėtų užtikrinti esamą 

finansinės ir kitų rizikų lygį ateityje, todėl didelių nukrypimų nuo esamo įsipareigojimų lygio 

neprognozuojama.  

Finansinės prognozės atliktos nevertinus Paskolų fondo veiklos. Paskolų fondas 

sukurtas įgyvendinti finansinius instrumentus. Šiuo metu jiems skirta 6,2 mln. Eur. 

Kadangi Bendrovė nevykdo investicijų į projektus, pagrindiniai finansiniai rodikliai, 

kuriuos galima prognozuoti, yra Bendrovės planuojami finansinių ataskaitų duomenys. Jų 

pagalba galima įvertinti vykdomos veiklos pelningumą.  

Prognozuojant veiklos pajamas, buvo sudarytos Bendrovės finansinių ataskaitų 

prognozės, nors Bendrovės veiklos pajamos iš tiesioginės veiklos ir iš laikinai laisvų lėšų 

investavimo, yra sunkiai prognozuojamos ir priklauso nuo ekonominės situacijos. 

Atsižvelgus į suteikiamų garantijų augimą, prognozuojama, kad pajamos už suteiktas 

garantijas ir jų pratęsimus, lyginant su 2017 metais, didės apie 5 proc. kasmet. Šiuo metu 

atidėjiniams skiriama 70 proc. garantinės įmokos lėšų, 2018-2020 metais numatoma skirti iki 

50 proc. garantinių įmokų.  Planuojama, kad kredito įstaigoms 2018 m. bus vykdoma apie 4,6 

mln. Eur garantinių įsipareigojimų (2,5 mln. Eur iš Bendrovėje sukauptų garantinės įmokos 

lėšų, 2,1 mln. Eur - iš Finansų ministerijoje laikomų lėšų), 2019 m. - apie 4,2 mln. Eur, 2020 

m. – apie 1 mln. Eur. Investuojamų lėšų pelningumo didėjimas numatytas nuo 2020 metų. 

Planuojama, kad Bendrovės grynasis pelningumas 2020 m. bus apie 17 proc. 

Kiekvienais metais Bendrovė planuoja mokėti valstybei dividendus – 85 proc. 

paskirstytino pelno už 2018 metus, 80 proc. - už 2019 metus ir 75 proc. - už 2020 metus.  



UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO STRATEGINIS PLANAS 2018-2020 M. 

31 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, Eur 

Eil. nr. STRAIPSNIAI  Finansiniai 

metai, 

2015 m.  

 Finansiniai 

metai, 

2016 m.  

 Finansiniai 

metai, 

2017 m. 

(planas) 

 Finansiniai 

metai, 

2017 m. 

(prognozuo - 

jamas 

įvykdymas) 

 Finansiniai 

metai, 

2018 m. 

(planas) 

 Finansiniai 

metai, 

2019 m. 

(planas) 

 Finansiniai 

metai, 

2020 m. 

(planas) 

I. PARDAVIMO PAJAMOS, IŠ VISO 720821      1149013    450000      620000      630000      650000      700000      

I.1.   iš ūkio subjektų 583935        583927        450000        452048        630000        650000        700000        

I.2   iš Agentūros 136886        565086        167952        

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 552307      904307      315000      434000      315000      325000      350000      

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 168514      244706      135000      186000      315000      325000      350000      

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 530139      510471      500000      571000      570000      560000      530000      

  IV.1   Pardavimo

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 530139        610471        500000        571000        570000        560000        530000        

Gauta Valstybės draudžiama suma už AB Snoras indėlių sertifikatą (100000)      

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (361625)     (265765)     (365000)     (385000)     (255000)     (235000)     (180000)     

VI. KITA VEIKLA 63763        51702        36000        73000        60000        60000        60000        

  VI.1.   Pajamos 63763         51702         36000         73000         60000         60000         60000         

  VI.2.   Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 438548      384077      330000      252100      215000      210000      260000      

  VII.1.   Pajamos 780289        754940        670000        582100        545000        540000        580000        

  VII.2.   Sąnaudos 341741        370863        340000        330000        330000        330000        320000        

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 140686      170014      1000          (59900)       20000        35000        140000      

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 140686      170014      1000          (59900)       20000        35000        140000      

XII. PELNO MOKESTIS 13181        41619        150            30000        3000          5300          21000        

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 127505      128395      850            (89900)       17000        29700        119000       
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BALANSAS, Eur 

A. ILGALAIKIS TURTAS 14575324  18276512  7857699       12334174     17160580    11379722     11982822    

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 42638               51964               45000                  30000                  27000                 25000                  35000                 

  I.1. Plėtros darbai

  I.2. Prestižas

  I.3. Patentai, licencijos

  I.4. Programinė įranga 42638               51964               45000                  30000                  27000                 25000                  35000                 

  I.5. Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 63512               46062               31274                  30574                  15521                 5000                    10000                 

  II.1. Žemė

  II.2. Pastatai ir statiniai 57780               43027               28274                  28274                  13521                 

  II.3. Mašinos ir įrengimai

  II.4. Transporto priemonės

  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 5732                 3035                 3000                    2300                    2000                   5000                    10000                 

  II.6. Nebaigta statyba

  II.7. Kitas  materialusis turtas

  II.8. Investicinis turtas

  II.8.1. Žemė

  II.8.2. Pastatai 

III. FINANSINIS TURTAS 14468995         18178486         7781425              12273600            17118059           11349722            11937822           

 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 14468995         18178486         7781425              12273600            17118059           11349722            11937822           

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 179                   

 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas 179                   

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 6713891    3056296    7270030       8544477       1475886      3411030       2265030      

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 23735               25612               20030                  20030                  20030                 20030                  20030                 

 I.1. Atsargos 36                     27                     30                        30                        30                       30                        30                       

  I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 36                     27                     30                        30                        30                       30                        30                       

  I.1.2. Nebaigta gamyba

  I.1.3. Pagaminta produkcija

  I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 23699               25585               20000                  20000                  20000                 20000                  20000                 

 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 92849               40095               50000                  65097                  45000                 45000                  45000                 

 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 46985               31610               30000                  30000                  25000                 25000                  25000                 

 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

 II.3. Kitos gautinos sumos 45864               8485                 20000                  35097                  20000                 20000                  20000                 

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 6364642           2727714           7100000              8209350              1210856             3246000              2100000             

 III.1. Trumpalaikės investicijos 6167540           2627586           7100000              8209350              1210856             3246000              2100000             

 III.2. Terminuoti indėliai 197102             100128             

 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 232665             262875             100000                250000                200000               100000                100000               

TURTO IŠ VISO: 21289215  21332808  15127729     20878651     18636466    14790752     14247852    

TURTAS 2015 metai  2016 metai  

 2017 metai 

(prognozuojamas 

įvykdymas) 

 2018 metai 

(planas) 

 2019 metai 

(planas) 

 2017 metai 

(planas) 

 2020 metai 

(planas) 
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C. NUOSAVAS KAPITALAS 3641752    3515224    2882979       2845336       2774421      2776407       2867807      

I. KAPITALAS 2490732           2490732           2490732              2490732              2490732             2490732              2490732             

 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 2490732           2490732           2490732              2490732              2490732             2490732              2490732             

 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

 I.3. Akcijų priedai

 I.4. Savos akcijos (-)

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

III. REZERVAI 1023515           896097             391397                444504                266689               255975                258075               

 III.1. Privalomasis 251175             251175             251175                251175                251175               251175                251175               

 III.2. Savoms akcijoms įsigyti

 III.3. Kiti rezervai 772340             644922             140222                193329                15514                 4800                    6900                   

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 127505             128395             850                      (89900)                 17000                 29700                  119000               

 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 127505             128395             850                      (89900)                 17000                 29700                  119000               

 IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 58648        2311          30000           270               

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 17588815  17815273  12214750     18033045     15862045    12014345     11380045    

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 17545551         17730545         12177100            17992545            15827545           11977545            11327545           

 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 17545551         17730545         12177100            17992545            15827545           11977545            11327545           

  I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 17545551         17730545         12177100            17992545            15827545           11977545            11327545           

  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

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 43264               84728               37650                  40500                  34500                 36800                  52500                 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 II.1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis 92                     

 II.2. Finansinės skolos

  II.2.1. Kredito įstaigoms

  II.2.2. Kitos skolos

 II.3. Skolos tiekėjams 5069                 14564               4000                    4000                    4000                   4000                    4000                   

 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 5863                 6171                 5000                    5000                    5000                   5000                    5000                   

 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 28057               150                      3000                    3000                   5300                    21000                 

 II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 28937               33371               26000                  26000                  20000                 20000                  20000                 

 II.7. Atidėjiniai

 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 3303                 2565                 2500                    2500                    2500                   2500                    2500                   

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 21289215  21332808  15127729     20878651     18636466    14790752     14247852    

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
 2018 metai 

(planas) 

 2019 metai 

(planas) 
2015 metai  2016 metai  

 2017 metai 

(prognozuojamas 

įvykdymas) 

 2017 metai 

(planas) 

 2020 metai 

(planas) 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA, Eur 

 

Eil. Nr. Straipsniai  2015 metai  2016 metai 
 2017 metai 

(planas) 

 2017 metai 

(prognozuo - 

jamas 

įvykdymas) 

 2018 metai 

(planas) 

 2019 metai 

(planas) 

 2020 metai 

(planas) 

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 750749            1337302          470100            625720            635100            665100            735100            

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 611929            1032497          310000            458100            470000            500000            570000            

I.1.2. Pinigų įplaukos iš kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos 138711            202231            160000            165000            165000            165000            165000            

I.1.3. Kitos įplaukos 109                  102574            100                  2620                100                  100                  100                  

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos (1125417)         (1267534)         (6495000)         (713000)           (3010000)         (4695000)         (1485000)         

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) (80836)             (59637)             (120000)           (100000)           (100000)           (100000)           (90000)             

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (282658)           (326340)           (275000)           (275000)           (260000)           (260000)           (230000)           

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai (137024)           (161297)           (100000)           (170000)           (150000)           (135000)           (165000)           

I.2.4. Kitos išmokos (624899)           (720260)           (6000000)         (168000)           (2500000)         (4200000)         (1000000)         

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (374668)         69768             (6024900)       (87280)           (2374900)       (4029900)       (749900)         

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas (7289)               (37266)             (10000)             (5400)               (1000)               (6000)               (12000)             

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas (1283822)         (8280375)         (3104503)         (5941185)         (1146460)         (3006500)         

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas 1248930          7520830          6037900          3083996          7825000          4600000          3246000          

II.5. Į terminuotus indėlius pervestos lėšos (196950)           (100000)           

II.6. Iš terminuotų indėlių atgautos lėšos suėjus terminui 195377            196950            100000            

II.7. Gautos palūkanos iš VP ir terminuotų indėlių 799762            974183            560000            580300            530000            510000            550000            

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai 756008          274322          6587900        654393          2412815        3957540        777500          

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais

III.1.1. Akcijų išleidimas

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

III.1.3. Savų akcijų supirkimas 

III.1.4. Dividendų išmokėjimas (264514)           (254923)           (563000)           (579988)           (87915)             (27640)             (27600)              
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Eil. Nr. Straipsniai  2015 metai  2016 metai 
 2017 metai 

(planas) 

 2017 metai 

(prognozuo - 

jamas 

įvykdymas) 

 2018 metai 

(planas) 

 2019 metai 

(planas) 

 2020 metai 

(planas) 

III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 

III.2.1.1. Paskolų gavimas 

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas

III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos 

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 

III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (264514)         (254923)         (563000)         (579988)         (87915)           (27640)           (27600)           

IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai 

IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas

IV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas

V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) 116826          89167             (12875)           (50000)           (100000)         

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 115839          173708          100000          262875          250000          200000          100000          

VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 232665          262875          100000          250000          200000          100000          100000           
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FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

Rodikliai
2016 metai 

(faktas)

2017 metai  

(planas)

2017 metai 

(prognozuojamas 

įvykdymas)

2018 metai  

(planas)

2019 metai 

(planas)

2020 metai 

(planas)

Pajamų rodikliai

Pardavimo pajamos, Eur 1149013          450000             620000                  630000              650000              700000              

Veiklos sąnaudos, Eur 510471            500000             571000                  570000              560000              530000              

EBITDA, Eur (177255)           (307250)            (274548)                (176947)             (162479)             (113000)            

EBITDA marža, proc. (15,4)                (68,3)                 (44,3)                     (28,1)                  (25,0)                  (16,1)                 

EBIT, Eur (214063)           (329000)            (312000)                (195000)             (175000)             (120000)            

EBIT marža, proc. (18,6)                (73,1)                 (50,3)                     (31,0)                  (26,9)                  (17,1)                 

Grynasis pelnas, Eur 128395            850                   (89900)                  17000                29700                119000              

Grynojo pelno marža, proc. 11,2                 0,2                    (14,5)                     2,7                     4,6                     17,0                   

Pinigų srautų rodikliai

Pagr.veiklos pinigų srautai, Eur 69768              (6024900)          (87280)                  (2374900)           (4029900)           (749900)            

Investicinės veiklos pinigų srautai, Eur 274322            6587900           654393                  2412815            3957540            777500              

Laisvi pinigų srautai, Eur (265556)           (12771229)        (1173973)              (4686947)           (7890733)           (1283400)          

Finansinės grąžos rodikliai

Turto grąža, proc. 0,60                 0,01                  (0,43)                     0,09                   0,20                   0,83                   

Nuosavybės grąža, proc. 3,65                 0,03                  (3,16)                     0,61                   1,07                   4,15                   
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STRATEGIJOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS, VERTINIMAS IR 

TOBULINIMAS  
 

Strategijos kūrimas - ilgalaikis planavimo procesas, padedantis Bendrovei nustatyti savo 

veiklos paskirtį, strategines kryptis, tikslus, uždavinius ir priemones.  

Planavimas. Bendrovėje strateginio planavimo procesas vyksta pagal nustatytus etapus: 

  
Inicijavimas Analizė 

Strateginės 

kryptys 
Veiksmų planas 

Galutinis 

dokumentas 

Pateikimo 

data 
iki birželio 30 d. iki liepos 31 d. iki spalio 1 d. Iki spalio 15 d. iki lapkričio 10 d. 

B
en

d
ro

v
ės

 

v
al

d
y
b

a 

Strategijos kūrimo 

inicijavimas 

Analizės rezultatų 

apžvelgimas ir 

pasiūlymų teikimas 

tolimesnei eigai 
Misijos, vizijos, 

vertybių, 

strateginių 

krypčių 

nustatymas 

  

Strategijos 

svarstymas 

D
ir

ek
to

ri
u

s 

Analizės atlikimas, 

pristatymas Bendrovės 

valdybai 

Veiksmų plano 

formavimas 

(uždaviniai, 

rodikliai, ištekliai 

jiems pasiekti, 

atsakingi 

asmenys) 

Galutinio 

dokumento 

paruošimas ir 

pristatymas 

Bendrovės 

valdybai 

S
k

y
ri

ų
 

v
ir

ši
n

in
k

ai
 

  

Bendradarbiavimas bei 

pasiūlymų ir reikiamos 

informacijos teikimas 
    

P
lė

tr
o

s 
ir

 

in
fo

rm
ac

ij
o

s 

sk
y

ri
u

s Inicijuoja Bendrovės 

valdybos posėdį dėl 

strategijos kūrimo, 

parengia medžiagą.  

Strateginės sesijos rezultatų struktūrizavimas 

ir apibendrinimas. Strategijos kūrimas 

Bendrovės viduje 

  

Galutinio 

strategijos 

dokumento 

ruošimas, esant 

poreikiui jo 

koregavimas 

S
k

y
ri

ai
 

  

Bendradarbiavimas su Plėtros ir 

informacijos skyriumi, reikalingos 

informacijos teikimas   

 

Įgyvendinimas. Sėkmingam strategijos įgyvendinimui būtina nuolatinė jos peržiūra, 

atitikimo pasikeitusioms aplinkybėms įvertinimas ir reikiamų pakeitimų atlikimas. Peržiūrint 

strategiją, gali būti pastebėtos papildomos galimybės realizuoti Bendrovės potencialą ir siekti 

geresnių rezultatų. Tinkamam strategijos įgyvendinimui tvirtinami metiniai veiklos planai, 

atsižvelgiant į jų atitikimą ilgalaikiams Bendrovės tikslams. Bendrovės skyriai iki einamųjų 

metų sausio 20 d. Bendrovės direktoriui pateikia metinius darbo planus, iki einamųjų metų 

sausio 25 d. metinius darbo planus ketvirčiais. 

Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūrose ir patvirtintu Bendrovės 

direktoriaus įsakymu nustatyta, kad Bendrovės skyrių viršininkai iki einamųjų metų kovo 1 d. 

pateikia Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo rezultatus už praėjusius metus 

Bendrovės direktoriui. Bendrovės strategijos įgyvendinimas svarstomas ir ataskaita tvirtinama 

Bendrovės valdyboje. 
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Kiekvienais metais Bendrovės veiklos rezultatų pagrindiniai vertinimo rodikliai, nuo 

kurių įvykdymo priklauso Bendrovės vadovų mėnesinio darbo užmokesčio kintamoji dalis, 

tvirtinami Bendrovės valdyboje. Bendrovės valdyba patvirtino Bendrovės vadovų mėnesinio 

darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį 50 procentų ir jų lyginamąjį svorį pagal vertinimo 

rodiklius: veiklos pajamų ir turto santykis – 14 proc., grynasis pelningumas augančiai – 16 

proc., turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas 

rodiklis – 10 proc., garantijų ir jų pratęsimų suma augančiai – 10 proc.  

Vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui apskaičiuoti Bendrovės valdyba 

kasmet patvirtina finansinės ir ūkinės veiklos rodiklius. Bendrovės valdyba 2017 metams  

patvirtino šiuos finansinius ir ūkinės veiklos rodiklius: 

Vertinimo rodikliai 2017 m. 

Finansiniai rodikliai 

1.Veiklos pajamų ir turto santykis augančiai, proc. 
8 

2. Grynasis pelningumas augančiai (grynasis pelnas/pardavimo pajamos iš 

pagrindinės veiklos), proc. 

 

2,7 

Ūkiniai veiklos rodikliai 

1.Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal 

garantijas rodiklis, proc. 

ne mažiau 100 

2.Garantijų suma augančiai, mln. Eur 21 

 

Vadovų algos kintamoji dalis 2018 m. priklausys nuo 2017 m. pasiektų faktinių  

lentelėje nurodytų rodiklių įvykdymo. 

Vertinimas. Ne mažiau svarbus ir nuolatinis aplinkos stebėjimas bei jos įtakos 

vykdomai Bendrovės strategijai vertinimas. Nustačius palankias galimybes plėtrai, galima 

patobulinti strategiją ir priimti sprendimus dėl naujų veiklos krypčių ar rinkoje 

susiformavusios paklausos patenkinimo naujomis paslaugomis. Laiku nustatytos aplinkoje 

susidariusios grėsmės suteikia galimybę su mažais nuostoliais (ar visai be jų) priimti 

sprendimus dėl tolimesnės veiklos ir išvengti didelių sunkumų ateityje. Bendrovės darbuotojų 

atliekamų darbų procedūrose nustatyta, kad Bendrovės direktorius ir skyrių viršininkai vertina 

pasiektus Bendrovės veiklos rezultatus ir priima sprendimus dėl Bendrovės strategijos 

tobulinimo.  

Tobulinimas. Nustačius strategijos tobulinimo poreikį, atliekamas išsamus vertinimas 

ir priimamas sprendimas dėl reikalingų pakeitimų. Remiantis vertinimo metu surinkta 
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informacija, identifikuojamos tobulintinos sritys. Bendrovės direktorius inicijuoja Bendrovės 

strategijos tobulinimo procesą. Bendradarbiaudamas su kitų skyrių darbuotojais, reikalingus 

tobulinimus atlieka Plėtros ir informacijos skyrius. Tinkamam strategijos įgyvendinimui 

metiniai veiklos planai tvirtinami atsižvelgiant į jų atitikimą ilgalaikiams Bendrovės tikslams.  

 

 

Direktorė     Danguolė Čukauskienė 


