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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.  

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 2017 m. sausio 4 d. 

Įstatinis kapitalas 2,49 mln. EUR 

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. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 

,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 ,,Dėl valstybės 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo“, Bendrovė 
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pagal valstybės siekiamus tikslus yra priskirta 2 valstybės valdomų įmonių grupei, kurių tikslas -  

socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimas. 

Bendrovės veikla 2017 m. apėmė 4 pagrindines kryptis:  

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

- valstybės pagalbos administravimas; 

- finansinių priemonių įgyvendinimas; 

- 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 ūkio subjektams ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto 

produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra). 

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms dėl ūkio subjektams teikiamų kreditų ir 

garantuoja iki 80 proc. neatgautos kredito ar kredito linijos dalies grąžinimą. Jei kreditas teikiamas 

Agentūrai, kredito įstaigai garantuojamas 100 proc. neatgautos kredito dalies grąžinimas. 

Garantijos teikiamos kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų: 

• investicijoms, trumpalaikiam, biologiniam turtui įsigyti ir (ar) apmokėti už paslaugas, 

pagal Paslaugų, susijusių su ūkio subjektų veikla, sąrašą 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. 

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 prisiimamiems įsipareigojimams pagal garantijas suteikiama valstybės garantija. 

Prisiimti įsipareigojimai vienu metu negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto 

valstybės garantijų limito. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 133 

„Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir 

uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės 

garantijas limitų“ Bendrovei 2017 m. buvo nustatytas 205,14 mln. EUR garantijų limitas. Garantiniai 

įsipareigojimai kredito įstaigoms 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 138,8 mln. EUR (1 priedas).  
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Valstybės pagalbos administravimas 

Dalis garantinės įmokos, kuri mokama Bendrovei už garantijos suteikimą, kompensuojama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-

161 „Dėl dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu 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. įsakymu Nr. 3D-419 „Dėl dalies garantinio 

užmokesčio kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“. 

Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų ūkio subjektams, paėmusiems kreditus su 

garantija iki 2010 m. sausio 1d., kompensuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu 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“.  

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 

suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“,. 

buvo atnaujintas dalies palūkanų kompensavimas už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 

Nr.3D-691 „Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui 

įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija 

kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, buvo pradėtas administruoti palūkanų kompensavimas kaimo 

vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir 

biologiniam turtui įsigyti.  

Garantinės įmokos ir palūkanų kompensacijoms lėšos buvo skirtos iš Žemės ūkio, maisto ūkio 

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

ir Bendrovės 2017 m. vasario 3 d. susitarimu Nr. 8P-17-016/5B-2017/4.  

 

Finansinių priemonių įgyvendinimas 

 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”; 
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- „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis”. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr.886 „Dėl 

įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir 

grąžintinų lėšų panaudojimo“ numatytas grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimas. Žemės ūkio 

ministras 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr.3D-553 patvirtino Paskolų, finansuojamų iš grąžintų ir 

grąžintinų lėšų, teikimo tvarką, kurią įgyvendinti paskyrė Bendrovę. Šios priemonės įgyvendinimas 

buvo atidėtas.   

Kitos finansinės priemonės įgyvendinimo sąlygas Žemės ūkio ministras nustatė 2017 m. 

rugsėjo 14 d. įsakymu Nr.3D-579 „Dėl paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms 

lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Paskolų 

portfelio teikimo priemonei įgyvendinti skirta iki 6,2 mln. Eur bei Paskolų fondo grąžintų ir 

grąžintinų lėšų. 

 

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, 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. 

Tikslui pasiekti buvo patvirtintas Bendrovės 2017-2020 m. strateginis planas (toliau – 

Strategija), kuriame išskiriama pagrindinė strateginė kryptis – palankesnių skolinimosi sąlygų 

sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato bei Bendrovės prisiimamos rizikos 

valdymas.  

Strategijoje numatyti Bendrovės veiklos tikslai bei uždaviniai 2017 m. buvo iš dalies pasiekti.  

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai, grynasis nuostolis sudarė 63,3 tūkst. Eur. 

Nuostolis susidarė dėl labai mažo investuojamų lėšų pelningumo (vidutinis pelningumas, lyginant 

2016 m. su 2017 m., sumažėjo nuo 1,26 proc. iki 1,08 proc., gauta 118 tūkst. Eur mažiau pajamų) bei 
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sumažėjusių pajamų iš garantinių įmokų. Bendrovės administravimo sąnaudos, lyginant su 2016 m., 

sumažėjo 3,6 proc.  

Bendrovė 2017 m. už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 38,7 mln. Eur kreditų suteikė 

170 garantijų už 29,4 mln. Eur (Bendrovės Strategijoje 2017 m. nustatyta pasiekti 21 mln. Eur 

suteiktų garantijų ir jų pratęsimų sumą), iš to skaičiaus suteikta 12,8 mln. Eur garantijų už Agentūrai 

suteiktus kreditus. Pratęstų garantijų suma per tą patį laikotarpį sudarė 64,7 mln. Eur, iš to skaičiaus 

pratęsta 60 mln. Eur garantijų už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo 

agentūrai suteiktus kreditus. Bendrovės suteiktos garantijos sudarė galimybes pasiskolinti iš kredito 

įstaigų, o tai leido plėtoti verslą ar jį pradėti, padidinti kaimo gyventojų užimtumą, sukurti ir išsaugoti 

1514 darbo vietų kaimo vietovėse.  

Siekiant užtikrinti prisiimtų garantinių įsipareigojimų įvykdymą kredito įstaigoms bei 

finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms, Bendrovė kaupia atidėjinius garantiniams įsipareigojimams 

vykdyti, kuriems skiriama 70 proc. ūkio subjektų sumokėtos garantinės įmokos. Bendrovės 

strategijoje numatyta, kad turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal 

garantijas rodiklis būtų ne mažesnis kaip 100 proc. bei įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų 

garantijų santykis neviršytų 5 proc. 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. turimų atidėjinių garantiniams 

įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis siekė 108 proc., įvykdytų garantinių 

įsipareigojimų santykis su visomis per veiklos laikotarpį išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų 

dalis, sudarė 1,18 proc. 

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

patvirtintais Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nustatytais 

ataskaitų skelbimo terminais, visos finansinės ataskaitos (metinė ir tarpinės) yra skelbiamos 

Bendrovės interneto svetainėje.  

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 bei 

Bendrovės turto naudojimo tvarkos, numatytos priemonės, užtikrinančios kompiuterinės 

informacinės sistemos saugumą.  

2017 m. buvo pakeisti Bendrovės įstatai ir, atsižvelgus į pakeitimus, buvo pakeistas 

Bendrovės valdybos darbo reglamentas. Įstatuose numatyta, kad sprendimus dėl garantijos suteikimo 

priima ne Bendrovės valdyba, o Bendrovės direktorius. Taip pat patvirtintos naujos Bendrovės 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės, Darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo 

taisyklės, Darbuotojų vykimo į komandiruotes taisyklės, Direktoriaus atostogų suteikimo ir vykimo 

į komandiruotes taisyklės bei patvirtinta Bendrovės vadovų darbo užmokesčio tvarka.  

Bendrovė 2017 m. pakeitė garantinės įmokos ir mokesčių, susijusių su garantijų sąlygų 

keitimu, nustatymo taisykles bei ūkio subjektų finansinio-ekonominio gyvybingumo ir teikiamų 



7 

 

garantijų vertinimo bei suteiktų garantijų sąlygų pakeitimo taisykles. Taip pat pateikti pasiūlymai 

Žemės ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo     

Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo. 

Siekiant užtikrinti efektyvų informacinių sistemų naudojimą bei vidinės informacijos išteklių 

valdymą ir priežiūros tobulinimą, 2017 m. Bendrovė atnaujino esamas sistemas ir įvertino naujų 

sistemų diegimo poreikį.  

2017 m. lapkričio mėnesį Bendrovė atliko klientų, šiais metais pasinaudojusių valstybės 

garantijomis, apklausą. Apklausos tikslas – išsiaiškinti klientų požiūrį į teikiamas garantijų, palūkanų 

kompensavimo paslaugas, bendrą situaciją kreditavimo sektoriuje. Daugiausiai apklausoje 

dalyvavusių klientų – ūkininkų ūkiai (80 proc.), taip pat dalyvavo įmonės kaimo vietovėse (12 proc.), 

žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai, įmonės mieste (8 proc.). Pagrindinė klientų veikla – 

augalininkystė (71 proc.) ir gyvulininkystė (27 proc.). Pusė apklausoje dalyvavusių klientų nurodė, 

kad informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas jiems pakanka, dar 40 proc. – iš dalies pakanka 

ir tik 10 proc. apklaustųjų nurodė, kad informacijos nepakanka. Dažniausiai klientai informaciją apie 

Bendrovės teikiamas paslaugas gauna iš kredito įstaigų darbuotojų (80 proc.), tik maža dalis jų 

(mažiau nei po 10 proc.) informaciją rado reklaminiuose leidiniuose, straipsniuose spaudoje ar 

seminarų, parodų metu. Beveik 40 proc. apklaustųjų nurodė, kad informaciją randa Bendrovės 

svetainėje internete – ten jiems pateikiama išsami informacija apie paslaugų teikimo sąlygas, 

reikalaujami dokumentai, galimybė sužinoti preliminarų garantinės įmokos dydį (skaičiuoklė). 

Apklausoje 73 proc. klientų nurodė, kad Bendrovės darbuotojai savo darbą atlieka profesionaliai, dar 

12 proc. – kad iš dalies profesionaliai, likusi dalis (15 proc.) nuomonės neturėjo. Taip pat beveik 60 

proc. apklaustųjų planuoja kreiptis finansavimo su garantija ir ateityje, likusi dalis šiuo metu to 

neplanuoja, bet tokios galimybės neatmeta. 

 

 

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

Valstybei priklauso 100 procentų Bendrovės akcijų. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijai pavesta patikėjimo teise valdyti, naudoti akcijas ir disponuoti jomis. Bendrovės įstatinis 

kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,49 mln. Eur. Jis padalintas į 860 paprastųjų vardinių 

materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 2896,2 eurai.  

2017 m. pabaigoje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo. 

 Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdymo organai yra: 

• visuotinis akcininkų susirinkimas, 

• Bendrovės stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas, 

• Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, 
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• 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. Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma 4 metų 

kadencijai. 2017 m. pabaigoje buvo renkama nauja Stebėtojų taryba ir paskelbtas konkursas dėl dviejų 

nepriklausomų Stebėtojų tarybos narių išrinkimo. Nauja Stebėtojų taryba patvirtinta Žemės ūkio 

ministro 2018 m. vasario 5 d.  įsakymu Nr. 3D-66. Stebėtojų tarybos nariai: 

Dalius Darulis – nepriklausomas narys; 

         Lina Liubauskaitė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo 

grupės vyriausioji patarėja; 

Dalia Miniataitė – Žemės ūkio ministerijos kanclerė; 

Sigita Seemann-Ignatjeva – nepriklausoma narė. 

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; 

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 patarėjas. 

Bendrovės valdybai 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.  

2017 m. įvyko 39 Bendrovės valdybos posėdžiai. Bendrovės valdyba pritarė Strateginio plano 

įgyvendinimui ir patvirtino veiklos strateginį planą 2018-2020 m. Taip pat Bendrovės valdyba 

patvirtino veiklos rezultatų siektinus rodiklius.  

Bendrovės stebėtojų taryba bei valdyba savo veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

akcinių bendrovių įstatymu bei Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos darbo reglamentais. 
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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 tinkamai veikianti vidaus kontrolės sistema ir 

nepriklausoma, tinkamai veikianti vidaus audito tarnyba, kurią sudaro vienas asmuo - auditorius.  

Bendrovėje veikia 4 skyriai: Garantijų, Finansų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų fondo. 

Bendrovėje dirba 17 darbuotojų, kadrų kaita nedidelė. 

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. 

 

BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI 

 

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai  

Bendrovė 2017 m. gavo 1,32 mln. Eur pajamų, iš to skaičiaus 0,6 mln. Eur pajamų gauta iš 

pagrindinės veiklos, t. y. garantinės įmokos už suteiktas garantijas bei garantijų pratęsimus.  

Atidėjiniams garantinių įsipareigojimų vykdymui Bendrovė kaupė 70 proc. ūkio subjektų 

sumokėtos garantinės įmokos. 2017 m. iš garantinės įmokos sukaupta 449 tūkst. Eur atidėjinių 

garantiniams įsipareigojimams vykdyti.  

Iš viso Bendrovė yra sukaupusi 20,2 mln. Eur atidėjinių garantinių įsipareigojimų vykdymui.  

Bendrovė gauna pajamas iš skolininkų, už kurių negrąžintus kreditus buvo įvykdyti 

garantiniai įsipareigojimai, bei laikinai laisvų lėšų investavimo. 2017 metais iš skolininkų 

susigrąžinta 70 tūkst. Eur.  

2017 m. 46 proc. visų Bendrovės gautų pajamų sudarė pajamos iš finansinės ir investicinės 

veiklos. 2017 m. gruodžio 31 d. buvo investuota 21,3 mln. Eur, iš kurių už 1 mln. Eur išpirkti banko 

vertybiniai popieriai, likusios lėšos (20,3 mln. Eur) investuotos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

vertybinius popierius.  

2017 m. Bendrovė dirbo nuostolingai ir turėjo 63,3 tūkst. Eur nuostolį po apmokestinimo.  

 

Bendrovės pagrindiniai veiklos rodikliai parodyti lentelėje 

Veiklos rodikliai 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Grynasis pelningumas (grynojo pelno ir 

pardavimo pajamų iš garantinių įmokų 

santykis), proc. 

-9,9 11,3 17,7 
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Veiklos pajamų ir turto santykis, proc. 6,3 9,2 7,3 

Nuosavo kapitalo pelningumas (grynojo 

pelno ir nuosavo kapitalo santykis), proc. 
-2,2 3,7 3,5 

Turimų atidėjinių garantiniams 

įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal 

garantijas santykis (mokumas), proc. 

108 106 112 

Likvidumo koeficientas (skubus 

įsipareigojimų vykdymas) 
1,0 1,0 1,0 

 

Bendrovės likvidumo būklė yra stabili ir likvidumo grėsmė artimiausiu metu Bendrovei 

nenumatoma.  

 

Finansinės rizikos valdymas 

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

įsakymu tvirtinami Investicijų politikos nuostatai. Bendrovės Investicijų politikos nuostatuose 

numatyta, kad lėšos turi būti investuojamos tik į likvidžius vertybinius popierius ir terminuotus 

indėlius. Taip pat numatyta, kad viename banke, kuris turi aukštesnį investicinį reitingą, terminuotų 

indėlių sąskaitose gali būti laikoma ne daugiau 100 tūkst. eurų, investicijos viename banke negali 

viršyti 10 proc. viso investicinio portfelio, bet ne daugiau 600 tūkst. Eur. Investuojamų lėšų sumų 

apribojimai netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistiems vertybiniams popieriams ir šios 

investicijos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 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 125 tūkst. Eur, investavimo priima valdyba. Sprendimus dėl mažesnės 

sumos investavimo gali priimti Bendrovės direktorius.  

Bendrovėje patvirtintos finansų kontrolės taisyklės, kurių tikslas yra užtikrinti finansų 

kontrolę, turimo turto teisėtą, ekonomišką naudojimą. Bendrieji apskaitos principai, apskaitos 

metodai ir taisyklės, skirtos Bendrovės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, 

nustatyti Bendrovės apskaitos politikoje. Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

sudarymą bei Verslo apskaitos standartus, Paskolų fondo apskaita vykdoma pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  

Bendrovės pirkimai vykdomi atsižvelgiant į patvirtintą išlaidų sąmatą, sudarytas prekių 

įsigijimo ar paslaugų teikimo sutartis.  

Bendrovei, kaip finansų įstaigai, mokumo ir likvidumo rizikos valdymas yra labai svarbus, 

siekiant užtikrinti įsipareigojimų vykdymą net ir nepalankiausiomis sąlygomis. 2017 m. Bendrovės 
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sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti (20,3 mln. Eur) padengė prisiimtą riziką 

pagal garantijas (atidėjinių poreikis 18,7 mln. Eur) ir sudarė 108 proc. 

 

Dividendų politika 

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

kurios nuosavybės teise priklauso valstybei. Bendrovė, skaičiuodama dividendų dydį, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei 

nuosavybės teise priklausančias akcijas“, kuris įpareigoja, kad dividendams būtų skiriama 

paskirstytino pelno dalis, kurios dydis priklauso nuo ataskaitiniais metais gauto Bendrovės nuosavo 

kapitalo grąžos. Bendrovės 2016 m. nuosavo kapitalo grąža buvo 3,7 proc., todėl dividendams buvo 

skirta 75 proc. paskirstytino pelno. 2017 m. Bendrovė už 2016 m. valstybės biudžetui sumokėjo 580 

tūkst. Eur dividendų. 

 

Investicijos 2017 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. 2017 m. buvo sudaryta 

viešųjų pirkimų sutarčių (tame tarpe ir ilgalaikių sutarčių iki 3 metų trukmės) už 139,5 tūkst. Eur. 

Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių buvo sudaryta dėl Bendrovei reikalingų paslaugų 

(informacinės sistemos vystymo ir priežiūros, draudimo, tarnybinių kelionių organizavimo, verslo ir 

valdymo konsultacinių ir kitų paslaugų) įsigijimo. 

2017 m. Bendrovė į ilgalaikį materialųjį turtą investavo 1 tūkst. Eur, į nematerialų ilgalaikį 

turtą investuota 12 tūkst. Eur (garantijų apskaitos sistemos kompiuterinių programų tobulinimas).  

2018 m. reikšmingiausios investicijos numatytos į finansų tarpininko paslaugų, kompiuterinės 

technikos įsigijimo, draudimo, informacinės sistemos vystymo paslaugų pirkimą. 

 

Informacija apie darbo užmokestį 

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

Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams (direktoriui, direktoriaus pavaduotojams) 

atlyginimas buvo 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 darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio dinamika pateikta lentelėje. 
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Pareigybės pavadinimas Darbuotojų 

skaičius 

2017-12-31 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, EUR 

Darbuotojų 

skaičius 

2016-12-31 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, EUR 

Vadovaujantys darbuotojai 2 2926 3 2922 

Skyrių viršininkai 3 2432 3 2490 

Vyr. specialistai 7 1448 8 1379 

Specialistai 3 1161 4 1075 

Aptarnaujantis personalas 1 448 1 429 

Lėšos darbo užmokesčiui, 

įskaitant premijas, tūkst. 

EUR (be įmokų Sodrai) 

 

354,0 

 

370,8 

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. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išaiškinimu, apskaitą pagal tarptautinius 
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apskaitos standartus privalo tvarkyti viešojo intereso didelės valstybės valdomos įmonės, o Bendrovė  

pagal Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymo nustatytus reikalavimus priskiriama 

vidutinei valstybės valdomai įmonei.  

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; 

- valstybės pagalbos administravimas;  

- Paskolų fondo  administravimas; 

- licencijuotų sandėlių administravimas. 

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

pelninga veikla. Administruojant Paskolų fondą, visos valdymo 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.  

  



14 

 

 

BENDROVĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR KLIENTAI 

 

GARANTIJOS KREDITO ĮSTAIGOMS 

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius  

Bendrovė 2017 m. už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 38,7 mln. Eur kreditų bei 

lizingo paslaugų suteikė 170 garantijų už 29,4 mln. Eur (1 pav.). Iš to skaičiaus 6 garantijos suteiktos 

už 12,8 mln. Eur už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduotus 

kreditus. Ataskaitiniais metais suteiktos pirmosios garantijos už lizingo pasaugas – iš viso 10 

garantijų už 0,6 mln. Eur.  

Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) suteiktos 5178 garantijos už 859,3 mln. Eur, kredito 

įstaigos ūkio subjektams su garantijomis išdavė 1115,8 mln. Eur garantuotų kreditų. (2 priedas). 

Vidutinis ūkio subjektų imamas kreditas 2017 m. sudarė 158 tūkst. Eur, o vidutinis garantijos 

dydis siekė 64,2 proc. Palyginus su praėjusiais 2016 m., tiek vidutinis kreditas, tiek vidutinė garantija 

pakito labai nežymiai (2016 m. vid. kreditas 161,4 tūkst. Eur, vid. garantija 63,6 proc.). 

 

1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (su Agentūra), mln. Eur 

 

 

Garantijos pagal kredito įstaigas 

Sudarydama palankesnes kreditavimo sąlygas žemės ūkio ir alternatyvios veiklos subjektams 

įgyvendinti projektus, Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais, kredito 

38,6

22,1

48,8

89,9

38,7
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unijomis, 4 lizingo bendrovėmis. Analizuojant suteiktas garantijas pagal kredito įstaigas, matyti 

panašios tendencijos kaip ir praėjusiais metais – aktyviausiai ūkio subjektams skolino kredito unijos. 

Joms suteikta 35 proc. visų per metus suteiktų garantijų skaičiaus (2016 m. – 48 proc.). Daugiausiai 

garantijomis naudojosi Utenos, Anykščių, Pakruojo, Kėdainių krašto kredito unijos. Kaip ir 

ankstesniais metais, aktyviai skolino ir mažesnieji bankai, jie teikė kreditus smulkiesiems kaimo 

verslininkams. Ataskaitiniais metais žymiai aktyviau bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojosi 

Luminor bankas, kuriam suteikta 20 proc. visų 2017 m. suteiktų garantijų skaičiaus ir 24 proc. 

garantijų sumos, t. y. minėtasis bankas suteikė 60 proc. daugiau garantijų nei 2016 m. Mažiau nei 

2016 m. skolino Swedbank, AB bei Šiaulių bankas (2 pav.). 

 

2 pav. Kreditai ir garantijos 2017 m. pagal kredito įstaigas (be Agentūros), mln. Eur 

 

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos garantijos 

Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms dėl teikiamų investicinių kreditų ir kreditų bei 

kredito linijų, skirtų trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti, paslaugoms apmokėti. 2017 m. ūkio 

subjektams suteikta 12,6 mln. Eur garantijų už kreditus, skirtus investicijoms arba 76 proc. visų tais 

metais suteiktų garantijų ir 4 mln. Eur už trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti skirtus kreditus. 

Už Agentūros imamus trumpalaikius kreditus suteikta 12,8 mln. Eur garantijų. Analizuojant per 

kelerius metus suteiktas garantijas, matyti, kad kreditai trumpalaikiam turtui įsigyti sudaro apie 30 

proc. visų atitinkamais metais suteiktų garantijų. (3 pav.). 
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3 pav. Garantijų sumos pagal kreditų tipą (pagal metus), mln. Eur 

 

Bendrovė, kaip ir ankstesniais metais, prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programų lėšų įsisavinimo ir teikė garantijas už kreditus, imamus įgyvendinti projektus, kuriems 

skirta finansinė parama. Ataskaitiniais metais 42 proc. kreditų, už kuriuos buvo suteiktos garantijos, 

buvo skirti ES lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti (2016 m. – 40 proc.).  

 

Garantijos pagal kliento tipą 

Pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūkininkai, kurie 2017 m. sudarė 83 proc. visų klientų 

(arba 75 proc. pagal garantijų sumą), savo ūkių plėtrai bei modernizavimui jie investavo 19,3 mln. 

Eur skolintų lėšų (74 proc. visų garantuotų kreditų).  

Analizuojant ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų struktūrą pagal kredito gavėjų veiklą, 

pažymėtina, kad kelerius pastaruosius metus pagal garantijų sumą ir skaičių didžioji dalis žemės ūkio 

veiklos subjektų užsiėmė augalininkyste. Praėjusiais metais šiai veiklai vystyti suteiktos 98 garantijos 

už 7,8 mln. Eur (47 proc. visų suteiktų garantijų) 

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

užsiimantiems alternatyviąja veikla. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 12 proc. visos 

2017 m. suteiktos garantijų sumos (4 pav.). Alternatyvūs verslai papildo įprastas žemės ūkio šakas, 

padidina kaimo gyventojų pajamas, sukuria naujas darbo vietas. Tai ypač pasakytina apie 

miškininkystės ir medienos ruošos, įvairių paslaugų teikimo įmones. Smulkieji verslininkai taip pat 

plėtė agroserviso, kaimo turizmo bei kitas paslaugas, plėtojo žuvininkystės verslą. Alternatyviais 

verslais užsiimantys ūkio subjektai 2017 m. iš kredito įstaigų pasiskolino 3,8 mln. Eur, suteikta 2,6 

mln. Eur garantijų arba 15 proc. visų tais metais suteiktų garantijų. 
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4 pav. Garantijos 2017 m. pagal kliento tipą (pagal garantijų sumą), proc. 

 

Garantijos pagal kreditų paskirtį 

Siekiant užtikrinti ekonomiškai stiprių, konkurencingų ūkių plėtrą, reikalingos nemažos 

investicijos, kurių įgyvendinimui lėšas tenka skolintis iš kredito įstaigų. Kaip ir praėjusiais metais, 

skolintos lėšos daugiausia buvo skiriamos naujai žemės ūkio technikai įsigyti (2015 m. - 11 proc., 

2016 m. - 26 proc., 2017 m. -  27 proc. visų garantijų). Palyginus su 2016 m., ūkio subjektai daugiau 

skolinosi žemės ūkio įrangai įsigyti, dažniausiai įsirengė grūdų džiovyklas (2016 m. - 0,4 mln. Eur, 

2017 m. – 1,14 mln. Eur) (5 pav.). 

 

5 pav. Garantijos 2017 m. pagal kreditų paskirtį ir garantijų sumą, proc. 
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Garantijos pagal apskritis ir rajonus 

2017 m. beveik visų šalies rajonų ūkio subjektai aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų 

lėšomis. Ankstesniais metais tradiciškai daugiau skolinosi derlingose žemėse dirbantys ūkininkai, 

ataskaitiniais 2017 m. aktyviausiai skolinosi Anykščių, Kėdainių, Pasvalio, Šalčininkų rajonų kaimo 

verslininkai. Pagal apskritis, kaip ir ankstesniais metais, aktyviausi Kauno apskrities ūkio subjektai, 

jiems suteiktos 34 garantijos už 4,5 mln. Eur arba 27 proc. suteiktų garantijų sumos. Mažiausiai 

Bendrovės teikiamomis  paslaugomis naudojosi Telšių apskrities ūkio subjektai (4 garantijos už 0,14 

mln. Eur) (6 pav.). 

 

6 pav. Kreditai ir garantijos pagal apskritis 2017 m. 
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GARANTIJŲ RIZIKA IR GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 

KREDITO ĮSTAIGOMS 

 

Bendrovė teikdama garantijas vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius 

kredito gavėjų finansinę ir ekonominę būklę. 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. Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, 2017 m. pabaigoje 

galiojančių garantijų portfelyje didžiausią grupę sudarė standartinės rizikos (A) ir padidintos rizikos 

(C) grupės, joms priskirta atitinkamai 64 ir 14 proc. garantijų nuo viso Bendrovės garantijų portfelio 

(7 pav.). Nuostolingos rizikos (E) grupei priskirta 8 proc. garantijų portfelio. 

 

7 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2017-12-31, proc. 

 

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 garantinės įmokos ir pelno. 2017 m. iš garantinės 

įmokos sukaupta 449 tūkst. Eur atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti. Garantinių 

įsipareigojimų vykdymui 2017 m. buvo skirta 0,3 mln. Eur atidėjinių. Bendrovės įsipareigojimai 
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pagal garantijas 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 138,8 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams 

vykdyti iš viso sukaupta 20,2 mln. Eur, o atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes sudarė 18,7 mln. 

Eur (8 pav.). 

 

8 pav. Atidėjinių poreikio ir sukauptų atidėjinių pokytis pagal metus, mln. Eur 

 

Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti 2017 m. padengė 

prisiimtą riziką pagal garantijas ir sudarė 108 proc. 2017 m. gruodžio 31 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) – 2,5 proc. (9 pav.). 

 

 

9 pav. Įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų santykis, proc. 
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2017 m. Bendrovė įvykdė 5 garantinius įsipareigojimus ir bankams išmokėjo 0,3 mln. Eur. 

Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį kredito įstaigoms iš viso išmokėta beveik 10 mln. Eur už 179 

kredito gavėjų negrąžintus kreditus. 

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus kredito įstaigoms, įgyja atgręžtinio 

reikalavimo teisę išsiieškoti iš skolininkų savo sumokėtą sumą. Skola išieškoma įstatymų nustatyta 

tvarka arba grąžinama pasirašant susitarimus su skolininkais dėl skolos grąžinimo. 2017 m. iš 

skolininkų susigrąžinta 70 tūkst. Eur skolų, iš viso per Bendrovės veiklos laikotarpį susigrąžinta 1,5 

mln. Eur, arba 14,3 proc. nuo visų įvykdytų įsipareigojimų. Teisės aktų nustatyta tvarka dalis skolų 

pripažįstama beviltiškomis ir yra nurašomos. Iš viso nuo veiklos pradžios nurašyta 4,5 mln. Eur skolų 

arba 45 proc. visų įvykdytų garantinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. 

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 ataskaitinius metus pritarta 247 kredito įstaigų prašymams dėl kredito sutarčių sąlygų 

pakeitimo, iš to skaičiaus 61 kredito gavėjui 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.  

2017 m. iš Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšų kreditų 

gavėjams kompensuota 173,9 tūkst. Eur  garantinės įmokos. Nors garantinių įmokų kompensacijų 

suma praėjusiais metais buvo 14 proc. mažesnė nei 2016 m., kompensacija pasinaudojo daugiau ūkio 

subjektų – 58 klientai (10 pav.). 
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10 pav. Dalinė garantinės įmokos kompensacija ūkio subjektams pagal metus 

 

2017 m. iš Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšų kreditų 

gavėjams kompensuota 127,5 tūkst. Eur kredito palūkanų. Palūkanų kompensacija pasinaudojo 171 

klientas. Praėjusiais metais tiek palūkanų kompensacijų suma, tiek kompensacijas gavusių ūkio 

subjektų skaičius buvo šiek tiek didesnis – atitinkamai 2 proc. ir 6 proc. (11 pav.). Daugiausia 

palūkanų kompensacijų klientai gavo už investicinius kreditus (81 proc.), taip pat kompensuojama 

dalis palūkanų už trumpalaikius ir biologiniam turtui įsigyti skirtus kreditus (19 proc.) 

 

 

11 pav. Dalinė palūkanų kompensacija ūkio subjektams pagal metus 
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 FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

Bendrovė administruoja finansų inžinerijos priemonę – Paskolų fondą. Kredito įstaigoms 

2009-2010 m. buvo paskolinta 66 mln. Eur lėšų, skirtų lengvatinėms paskoloms, kurias panaudojant 

su ūkio subjektais pasirašytos 475 kredito sutartys už 39 mln. Eur.  

2017 m. toliau buvo vykdomas Paskolų fondo administravimas ir Nacionalinei mokėjimo 

agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos teikiama informacija, susijusi su Paskolų fondo 

įsipareigojimais. 2017 m. pabaigoje Paskolų fondo likutis kredito įstaigose buvo 500 tūkst. Eur, 

kuriuos ūkio subjektai, paėmę lengvatinius kreditus, turi grąžinti iki 2020 m. 

Nuo 2015 m. grįžtančios Paskolų fondo lėšos yra kaupiamos Bendrovėje naujoms finansinėms 

priemonėms. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. sukaupta 5,7 mln. Eur Paskolų fondo lėšų. 

Finansinė priemonė 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. 2017 m. gruodžio mėn. Bendrovė paskelbė 

atvirą viešąjį konkursą Paskolų portfelio garantijų, paskoloms apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) 

biologiniam turtui įsigyti, priemonės valdytojų paslaugų pirkimui. 

Paskolų portfelio garantijų priemonei įgyvendinti yra skirta 6,2 mln. Eur. Paskolų portfelio 

garantijos bus teikiamos už naujas, 3 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). 

 

INFORMACIJOS APIE BENDROVĖS VEIKLĄ SKLAIDA 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Siekiant pritaikyti kitų šalių patirtį teikiant finansinius instrumentus žemės ūkio bei smulkaus 

ir vidutinio verslo subjektams, Bendrovė nuolat analizuoja skolinimosi tendencijas ir rizikos 
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veiksnius, keičiasi patirtimi ir plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių institucijų 

asociacija (toliau – AECM).  

Bendrovė 2017 m. dalyvavo Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM) 

organizuojamuose mokymuose, Žemės ūkio ir kaimo plėtros darbo grupėse bei AECM valdybos 

posėdžiuose. Dalyvauta ekspertų pasitarime „Kreditų garantijų schemos smulkiems ir vidutiniams 

ūkio subjektams žemės ūkio sektoriuje kūrimas“, įgyvendinant Kazachstano konkurencingumo 

strategijos projektą. Taip pat  dalyvauta AECM organizuotoje Žemės ūkio ir kaimo plėtros darbo 

grupėje, kur pristatyta Bendrovės patirtis bendradarbiaujant su Ekonominės plėtros ir 

bendradarbiavimo organizacija, Europos investicijų banko grupėje aptartos bendradarbiavimo 

galimybės, kuriant naujus finansinius instrumentus žemės ūkio sektoriuje bei galimybės organizuoti 

tikslinius mokymus Lietuvoje.  

Vasario mėnesį Berlyne vyko AECM mokymai, kuriuose pristatyta Bendrovės veikla,  

dalyvauta AECM organizuotuose mokymuose „Skaitmenizacija – kaip ji keičia garantijų pasaulį“, 

taip pat AECM Statistikos darbo grupėje ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros darbo grupėje.  

 

Informacijos sklaida šalyje 

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

bendrovėmis, žemdirbių organizacijomis. 2017 m. Bendrovė organizavo seminarus, mokymus bei 

savo veiklos pristatymus, kurie aprėpė visą šalies teritoriją. Taip pat Bendrovė savo veiklą pristatė 

specializuotose parodose „Ką pasėsi 2017”, „Agrovizija 2017“. 

Kartu su Medicinos banku ir Žemės ūkio konsultavimo tarnyba įvyko 9 susitikimai su 

žemdirbiais ir smulkiaisiais kaimo verslininkais, kuriuose buvo pristatytos Bendrovės teikiamos 

paslaugos. Bendrovės veikla pristatyta ir aptartos garantijų teikimo sąlygos su Swedbank, Medicinos 

banko, DNB lizingo, UniCredit lizingo darbuotojais.  

Gruodžio mėnesį įvyko bendra Bendrovės ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 

konferencija, skirta kredito įstaigų atstovams ir žemės ūkio bendrovių vadovams bei finansininkams. 

Konferencijoje buvo aptartos einamųjų ir ateinančių metų žemės ūkio aktualijos.  

Žemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių skyriui bei kitoms žiniasklaidos priemonėms teikiama 

informacija apie suteiktas garantijas ir pakeitimus Bendrovės veikloje, išplatinta 12 tokių pranešimų. 

Bendrovės internetiniame tinklalapyje atnaujinama informacija apie teikiamas paslaugas, suteiktas 

garantijas, organizuojamus seminarus bei kitus renginius. 

 

 

L. e. direktorės pareigas    Romalda Globienė 



 
 

VALSTYBĖS GARANTIJŲ LIMITO PANAUDOJIMAS 2017.12.31 
 

Kredito įstaiga 

Suteiktos garantijos už finansų įstaigų išduotus 

kreditus/lizingo paslaugas 
Kreditų/lizingo ir garantijų likutis 

Skaičius 
Kreditų suma, 

mln. € 

Garantijų 

suma, mln. € 
Skaičius 

Kreditų suma, 

mln. € 

Garantijų 

suma, mln. € 

Citadele bankas 360 48,25 33,73 64 3,91 2,21 

DNB bankas 1069 268,09 210,66 0 0,00 0,00 

Danske bankas 10 6,31 2,79 1 0,23 0,05 

Finasta 5 1,88 1,07 0 0,00 0,00 

Kredito unijos 521 61,43 43,56 327 30,38 22,05 

Kredyt Bank 5 54,72 54,72 0 0,00 0,00 

Luminor bankas 175 80,01 59,25 158 55,10 45,99 

Medicinos bankas 483 38,77 23,47 175 9,70 5,81 

Nordea bankas 109 65,35 61,63 0 0,00 0,00 

SEB bankas 761 277,28 233,42 64 43,28 38,92 

Snoras 223 45,15 28,13 27 7,65 4,07 

Swedbank 812 69,69 42,78 63 8,64 4,73 

Šiaulių bankas 493 86,72 55,70 161 22,87 14,89 

UniCredit 7 2,29 1,59 1 0,10 0,06 

Ūkio bankas 145 9,91 6,84 2 0,02 0,01 

Iš viso 5178 1.115,85 859,34 1043 181,88 138,80 

Garantiniai įsipareigojimai, mln. € 138,80 

Garantijų limitas 2017 m., mln. € 205,14 

Nepanaudotas garantijų limitas, mln. € 66,34 

 

1 priedas 


