
Pilno balanso forma 

A. 94.521.735      119.346.064    

I. 1 144.799                173.803                

  I.1.

  I.2.

  I.3.

  I.4. 144.799                173.803                

  I.5.

II. 2 402.517                438.935                

  II.1.

  II.2. 377.782                403.250                

  II.3.

  II.4. 1.436                    

  II.5. 24.735                  34.249                  

  II.6.

  II.7.

  II.8.                                                   

  II.8.1.

  II.8.2.

III. 3 93.966.299           118.729.383         

 III.1.

 III.2.

 III.3.

 III.4. 93.966.299           118.729.383         

IV. 4 8.120                    3.943                    

 IV.1.

 IV.2. 8.120                    3.943                    

B. 54.144.399      49.229.896      

I. 5 52.049                  47.937                  

 I.1. 474                       213                       

  I.1.1. 474                       213                       

  I.1.2.

  I.1.3.

  I.1.4.

 I.2. 51.575                  47.724                  

 I.3.

II. 6 450.512                1.048.617             

 II.1. 174.140                179.804                

 II.2.

 II.3. 276.372                868.813                

III. 7 46.294.778           42.896.019           

 III.1. 39.346.013           36.476.213           

 III.2. 6.948.765             6.419.806             

 III.3.

IV. 8 7.347.060             5.237.323             

148.666.134    168.575.960    

Kitas trumpalaikis turtas

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

TURTO IŠ VISO:

Pirkėjų įsiskolinimas

Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos

Kitos gautinos sumos

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

Trumpalaikės investicijos

Terminuoti indėliai

Nebaigta gamyba

Pagaminta produkcija

Pirktos prekės, skirtos perparduoti

Išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos vykdyti sutartys

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Atidėtojo mokesčio turtas

Kitas ilgalaikis turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS

ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

Atsargos

Žaliavos ir komplektavimo gaminiai

FINANSINIS TURTAS

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms

Po vienerių metų gautinos sumos

Kitas finansinis turtas

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

Nebaigta statyba

Kitas  materialusis turtas

Investicinis turtas

Žemė

Pastatai 

Kitas nematerialusis turtas

MATERIALUSIS TURTAS

Žemė

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įrengimai

Transporto priemonės

ILGALAIKIS TURTAS

NEMATERIALUSIS TURTAS

Plėtros darbai

Prestižas

Patentai, licencijos

Programinė įranga

(ataskaitos sudarymo data)

2012.01.01-2012.06.30 Litai
(ataskaitinis laikotarpis)  (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

TURTAS
Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai  

 Praėję finansiniai 

metai  

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
(įmonės pavadinimas)

124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, tel. (8-5) 2608406, faks. (8-5) 2608405
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. birželio  30 d. BALANSAS

2012 m. liepos 17 d. Nr. 1



C. 9 14.879.604      15.007.752      

I. 8.600.000             8.600.000             

 I.1. 8.600.000             8.600.000             

 I.2.

 I.3.

 I.4.

II.

III. 5.357.209             4.861.630             

 III.1. 867.256                867.256                

 III.2.

 III.3. 4.489.953             3.994.374             

IV. 922.395                1.546.122             

 IV.1. 922.395                1.546.122             

 IV.2.

D. 10 401.882           463.880           

E. 133.384.648    153.104.328    

I. 132.933.080         152.607.289         

 I.1.                                                   

  I.1.1.

  I.1.2.

  I.1.3.

 I.2.

 I.3.

 I.4. 11 60.864.797           61.517.805           

  I.4.1. 60.864.797           61.517.805           

  I.4.2.

  I.4.3. 

 I.5.

 I.6. 12 72.068.283           91.089.484           

II. 451.568                497.039                

 II.1.

 II.2.                                                   

  II.2.1.

  II.2.2.

 II.3.

 II.4. 13 41.166                  43.246                  

 II.5. 14 250.677                278.444                

 II.6. 15 112.726                112.726                

 II.7.

 II.8. 16 46.999                  62.623                  

148.666.134    168.575.960    

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 

VISO:

Direktorės pavaduotoja-garantijų skyriaus 

viršininkė
Romalda Globienė

(vardas ir pavardė)

Skolos tiekėjams

Gauti išankstiniai apmokėjimai

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Atidėjiniai

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

Finansinės skolos

Kredito įstaigoms

Kitos skolos

Gauti išankstiniai apmokėjimai

Atidėjiniai

Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo

Pensijų ir panašių įsipareigojimų

Kiti atidėjiniai

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR 

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinės skolos

Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

Kredito įstaigoms

Kitos finansinės skolos

Skolos tiekėjams

Kiti rezervai

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Akcijų priedai

Savos akcijos (-)

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

REZERVAI

Privalomasis

Savoms akcijoms įsigyti

 Finansiniai 

metai    

 Praėję finansiniai 

metai 

NUOSAVAS KAPITALAS

KAPITALAS

Įstatinis (pasirašytasis)

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Pastabos 

Nr.



Pilnos pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Eil. nr. STRAIPSNIAI
Pastabos 

Nr.

 Finansiniai 

metai, 2012 m. 

II ketv. 

 Praėję 

finansiniai metai, 

2011 m. II ketv. 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 17 1.144.179        1.751.295          

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 17 1.029.761        1.576.165          

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 114.418           175.130             

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 18 810.840           828.144             

  IV.1   Pardavimo

  IV.2   Bendrosios ir administracinės 810.840           828.144             

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (696.422)          (653.014)            

VI. KITA VEIKLA 19 105.122           115.552             

  VI.1.   Pajamos 105.122           115.552             

  VI.2.   Sąnaudos

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 20 1.676.779        1.635.480          

  VII.1.   Pajamos 2.196.546        2.000.194          

  VII.2.   Sąnaudos 519.767           364.714             

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1.085.479        1.098.018          

IX. PAGAUTĖ

X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 1.085.479        1.098.018          

XII. PELNO MOKESTIS 21 163.084           167.997             

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 922.395           930.021             

Direktorės pavaduotoja-garantijų skyriaus viršininkė 

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

2012.01.01-2012.06.30

Romalda Globienė

(vardas ir pavardė)

(ataskaitinis laikotarpis)

Litai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, tel. (8-5) 2608406, faks. (8-5) 2608405

(įmonės pavadinimas)

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012 m. BIRŽELIO  30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012 m. liepos 17 d. Nr. 2



Tiesioginiu būdu sudaromos 

               ataskaitos forma

                                                  (įmonės pavadinimas)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

Finansiniai metai 

(2012 01 01 - 

2012 06 30)

Finansiniai metai 

(2011 01 01 - 

2011 06 30)

I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)              2184686             1783163 

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų              1011898             1498220 

I.1.2. Pinigų įplaukos iš kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos                157990               256355 

I.1.3. Kitos įplaukos              1014798                 28588 

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos            (3206865)           (1172739)

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)              (338162)             (241587)

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais              (386599)             (372345)

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai              (360716)             (352915)

I.2.4. Kitos išmokos            (2121388)             (205892)

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai            (1022179)               610424 

II. Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                (25219)               (50003)

II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas

II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas          (16954734)         (13968207)

II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas            16704248             8368755 

II.5. Į terminuotus indėlius pervestos lėšos            (1426190)             (956270)

II.6. Iš terminuotų indėlių atgautos lėšos suėjus terminui              1056270             4852677 

II.7. Gautos palūkanos iš VP ir terminuotų indėlių              2745682             2730871 

II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai              2082403 

II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai               (51419)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai              4182460               926404 

III. Finansinės veiklos pinigų srautai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir 

jos tikslumo lygis)

(ataskaitinis laikotarpis)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, tel 2608406, faks. 2608405

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012.01.01-2012.06.30 LTL

2012 m.birželio  30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2012 m.liepos 17 d. 



Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos 

Nr.

Finansiniai metai 

(2012 01 01 - 

2012 06 30)

Finansiniai metai 

(2011 01 01 - 

2011 06 30)

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            (1050543)           (1000000)

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            (1050543)           (1000000)

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)              2109738               536828 

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje              5237323               496263 

VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje              7347061             1033091 

Direktorės pavaduotoja-garantijų skyriaus viršininkė ______________ Romalda Globienė
       (parašas) (vardas ir pavardė)       



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012.01.01-2012.06.30
(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Premi- 

joms

Adminis- 

tracijos

Kiti

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų 

pabaigoje
   8600000      867256        6434      61824   2792513      2137603         14465630 

2. Apskaitos politikos pakeitimo 

rezultatas
                       - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                        - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių 

finansinių metų pabaigoje (2010-12-

31)

   8600000                 -                 -                 -                 -      867256                 -        6434      61824   2792513      2137603         14465630 

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

6. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
     1542122           1542122 

10. Dividendai     (1000000)          (1000000)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokė-

tas įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

(įmonės pavadinimas)

124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, tel. 2608406, faks. 2608405

Litai

2012 m. birželio 30 d.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2012 m. liepos 17 d. Nr. 4

(ataskaitos sudarymo data)



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Premi- 

joms

Adminis- 

tracijos

Kiti

Apmokė-

tas įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

11. Kitos išmokos                        - 

12. Sudaryti rezervai      50000   1087603     (1137603)                        - 

13. Panaudoti rezervai      (4000)            4000                        - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

15. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

16. Likutis praėjusių finansinių metų 

pabaigoje
   8600000                 -                 -                 -                 -      867256                 -        6434    107824   3880116      1546122         15007752 

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 

18. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
       407174             407174 

22. Dividendai                        - 

23. Kitos išmokos                        - 

24. Sudaryti rezervai                        - 

25. Panaudoti rezervai                        - 

26. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

27. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

28. Likutis 2012-03-31    8600000                 -                 -                 -                 -      867256                 -        6434    107824   3880116      1953296         15414926 

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                       - 



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma-

sis

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Premi- 

joms

Adminis- 

tracijos

Kiti

Apmokė-

tas įstatinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (-)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti rezervaiĮstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

(rezultatai)

18. Finansinio turto vertės padidėjimas 

(sumažėjimas)
                       - 

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                        - 

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
                       - 

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis 

pelnas (nuostoliai)
       515221             515221 

22. Dividendai     (1050543)          (1050543)

23. Kitos išmokos                        - 

24. Sudaryti rezervai      40000     455579       (495579)                        - 

25. Panaudoti rezervai                        - 

26. Įstatinio kapitalo didinimas 

(mažinimas)
                       - 

27. Įnašai nuostoliams padengti                        - 

28. Likutis 2012-06-30    8600000                 -                 -                 -                 -      867256                 -        6434    147824   4335695        922395         14879604 

Direktorės pavaduotoja-garantijų skyriaus viršininkė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

Romalda Globienė
     (vardas ir pavardė)



UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 
2012 m. birželio 30 d. 

TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip) 

 

I. Bendroji informacija 

 
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, 

įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 124261860. 
Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2012 m. vasario 1 d. 
Bendrovės buveinės adresas yra Blindžių g.17, Vilniuje. Bendrovės veikla vykdoma buveinės adresu.  
Bendrovė teikia garantijas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl kreditų ir (ar) 
finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų: 

 investicijoms ir teikiamų: 
- ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyvia žemės ūkiui veikla; 
- mokslo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms (nebiudžetinėms įstaigoms), 

turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms 
investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones; 

- kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones; 

- įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus;  

 trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti; 

 žemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) 
realizuojančioms žemės ūkio produktus; 

 žemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams bei kreditams grąžinti ir teikiamų VĮ Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.  

  
Bendrovė 2009 metais paskirta valdyti ir administruoti finansų inžinerijos priemonę - Paskolų fondą. 

Paskolų fondo paskirtis – pagerinti finansavimo prieinamumą ūkio subjektams, apibrėžtiems Lietuvos kaimo 
plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis“ ir 
„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ (toliau- Priemonės) 
reikalavimuose, naudojant finansų inžinerijos priemones, ir tuo būdu skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus 
plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą. 
 Paskolų fondas laikomas atskira finansine grupe Paskolų fondo valdytojo sudėtyje (atskiru apskaitos 
vienetu), kurios buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės buhalterinės apskaitos ir kuri vykdo 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinio biudžeto lėšų, skirtų ūkio subjektams kredituoti, valdytojo 
funkcijas. Per 2009-2011 metus į Paskolų fondą gauta 181,1 mln. Lt. Per 2012 m. I-II ketvirtį į Nacionalinę 
mokėjimo agentūrą buvo grąžinta 18,5 mln. Lt Paskolų fondo lėšų, 479,5 tūkst. Lt palūkanų, gautų už tikslinių 
paskolų naudojimą bei 653,1 tūkst. Lt palūkanų, gautų už Paskolų fondo lėšų investavimą. Iš viso Nacionalinei 
mokėjimo agentūrai grąžinta 97,3 mln. Lt Paskolų fondo lėšų bei 0,5 mln. Lt palūkanų. 

 

II. Apskaitos politika 

 
Ši finansinė atskaitomybė yra parengta pagal Verslo Apskaitos Standartus (toliau VAS). Tarpinė 

finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos principais.  

 
 
III. Finansinės atskaitomybės pastabos 

1. Ilgalaikis nematerialus turtas 

 
Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos 

skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos sąnaudoms. Programinei 
įrangai nustatyta 3 metų amortizacijos norma. 
 
Per 2012 metų I-II ketvirčius buvo įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto už 19.065 Lt. Paskolų fonde 
nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Bendrovėje nenaudojamo ir pasenusio turto nebuvo nurašyta. 
 
Bendrovės veikloje yra naudojamas jau amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas: 
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Įsigijimo savikaina 

(Lt) 

Programinė įranga 171.432 
 

2. Ilgalaikis materialus turtas 

 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos 
skaičiavimo metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimas priskiriamas Bendrovės veiklos sąnaudoms. Atskiroms 
materialiojo turto grupėms nustatytos tokios nusidėvėjimo normos: 
 

 

Vidutinis naudingo  
tarnavimo laikas 

(metais) 

Pastatai ir statiniai 20 
Transporto priemonės 5 – 10 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3 – 7 
 

 
Per 2012 m. I ir II ketvirtį įrangos įsigyta už 1.777 Lt. Paskolų fonde įrangos įsigyta nebuvo. 

Nenaudojamo ir pasenusio turto nurašyta nebuvo. Bendrovės veikloje yra naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis 
materialusis turtas: 

 
Turto grupės pavadinimas 

Įsigijimo savikaina 
(Lt) 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 213.666 
 
 

 
3. Ilgalaikis finansinis turtas 

 
Ilgalaikiam finansiniam turtui Bendrovėje priskiriamos suteiktos ilgalaikės paskolos, po vienerių metų 

gautinos sumos bei kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą, išskyrus gautinų sumų ir 
suteiktų paskolų einamųjų metų dalį. Ilgalaikis finansinis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. 
Bendrovės ilgalaikį finansinį turtą 2012 m. birželio 30 d. sudarė Paskolų fondo lėšomis suteiktos ilgalaikės 
tikslinės paskirties paskolos finansiniams tarpininkams (bankams) bei įvairūs išpirkti Vyriausybės ir bankų 
vertybiniai popieriai.  
 
Paskolų fondo lėšomis finansiniams tarpininkams (bankams) suteiktas ilgalaikes tikslinės paskirties paskolas 
sudarė 57.736.457 Lt, iš to skaičiaus: 
Žemės ūkio valdų modernizavimas, Lt – 9.505.142 Lt; 
Žemės ūkio valdų modernizavimas, Eur – 39.036.893 Lt; 
Žemės ūkio produktų perdirbimas, Eur – 9.194.422 Lt. 
 

Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2012 m. birželio 30 d. turėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
vertybinių popierių už 28.585.253 Lt, bankų vertybinių popierių už 3.452.800 Lt. Paskolų fondo lėšomis įsigyta 
Vyriausybės vertybinių popierių už 4.191.789 Lt. 
 

4. Kitas ilgalaikis turtas 

 
Bendrovės kito ilgalaikio turto straipsnyje 2012 m. birželio 30 d. atvaizduota 8.120 Lt suma už būsimas 

automobilio nuomos sąnaudas, kurios bus patirtos po vienerių metų. 
 

5. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

 



UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 
2012 m. birželio 30 d. 

TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip) 

 
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės išankstinių apmokėjimų straipsnyje buvo apskaityti 29.191 Lt 

išankstiniai apmokėjimai už numatomas įsigyti prekes bei paslaugas, išankstiniai mokėjimai biudžetui 18.321 Lt, 
ateinančių laikotarpių sąnaudos 4.063 Lt, kurios bus patirtos ateinančiais laikotarpiais, atsargos – 474 Lt. 

6. Per vienerius metus gautinos sumos 

 
Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė: 
 
  2012 06 30  2011 12 31 

Gautinos sumos iš pirkėjų  174.140  179.804 

Kitos gautinos sumos  276.372  868.813 

Iš viso:  450.512  1.048.617 

Bendrovės gautinas sumas iš pirkėjų sudarė: 

 2012 06 30  2011 12 31 

Gautinos sumos iš pirkėjų 2.892.894  2.676.162 

Abejotinos gautinos sumos (2.718.754)  (2.496.358) 

Iš viso: 174.140  179.804 

 

Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2012 06 30  2011 12 31 

Gautina suma iš Žemės ūkio ministerijos  106.832  582.812 

Iš finansinių tarpininkų gautinos palūkanos 169.453  286.001 

Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 87  - 

Iš viso: 276.372  868.813 

 

Bendrovės iš finansinių tarpininkų gautinas palūkanas 2012 m. birželio 30 d. sudarė priskaičiuotos palūkanos 
finansiniams tarpininkams už Paskolos fondo suteiktas tikslines paskolas: 

 

Priemonės pavadinimas 
 

2012 06 30      2011 12 31 

Žemės ūkio valdų modernizavimas, Lt  48.033 66.726 

Žemės ūkio valdų modernizavimas, Eur  98.294 186.813 

Žemės ūkio produktų perdirbimas, Lt  - 1.769 

Žemės ūkio produktų perdirbimas, Eur  23.126 30.693 

Iš viso:  169.453 286.001 

 

7. Kitas trumpalaikis turtas 

 
Bendrovės kitą trumpalaikį turtą sudarė: 
  2012 06 30  2011 12 31 

Trumpalaikės investicijos  39.346.013  36.476.213 

Terminuoti indėliai  6.948.765  6.419.806 

Iš viso:  46.294.778  42.940.944 
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Bendrovės trumpalaikes investicijas sudarė: 
  2012 06 30  2011 12 31 

Vyriausybės vertybiniai popieriai   33.539.780  26.517.993 

Paskolų fondo lėšų investicijos   3.393.185  6.674.795 

Bankų vertybiniai popieriai   2.413.048  3.283.425 

Iš viso:  39.346.013  36.476.213 

 
Bendrovės terminuotus indėlius sudarė: 
  2012 06 30  2011 12 31 

Terminuoti indėliai   6.948.765  6.419.806 

Iš viso:  6.948.765  6.419.806 

 

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Bendrovės pinigų sumas sudarė: 
 2012 06 30  2011 12 31 

Pinigai banke  271.100  245.108 

Pinigai Bendrovės kasoje 1.791  448 

Iš viso: 272.891  245.556  

 
Paskolų fondo pinigų sumas sudarė: 
 

 2012 06 30  2011 12 31 

Pinigai banke:     

Sąskaita „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, Lt 292.978  514.372  

Sąskaita „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ Eur, Lt                                                                            869.199  891.749  

Sąskaita „Žemės ūkio produktų perdirbimas“, Lt 118  10.912  

Sąskaita „Žemės ūkio produktų perdirbimas“ Eur, Lt 5.877.843  3.574.698  

Valdymo išlaidų sąskaita 34.031  36  

Iš viso: 7.074.169  4.991.767  

 
9. Nuosavas kapitalas 

 
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė: 
 

 
Akcijų 

skaičius, vnt. 
 

Suma, Lt 

Paprastosios akcijos 860  8.600.000 

Iš viso: 860  8.600.000 

 
2012 m. birželio 30 d. Bendrovės rezervus sudarė įstatymų numatytas privalomasis rezervas, skirtas Bendrovės 
nuostoliams padengti, rezervas, skirtas Bendrovės socialinėms reikmėms, atidėjimams garantinių įsipareigojimų 
vykdymui, 2012 m. I-II ketvirčių pelnas.  
 

10. Dotacijos ir subsidijos 

 
Paskolų fondo veiklai finansuoti, 2009 m. rugpjūčio 3 d. LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo 
agentūra ir Bendrovė pasirašė finansų inžinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. 8P-
0204/TP11-(2.13)-120/51B-2009/46, pagal kurią Bendrovei skiriamas finansavimas. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie dotacijų, subsidijų panaudojimą: 
 

 Suma, Lt 

Dotacijų, subsidijų likutis finansinių metų pradžioje 463.880 

Gautos dotacijos per 2012 m. 6 mėnesius (2012 m. avanso suma) 124.820 
Dotacijos, subsidijos, pripažintos panaudotomis per 2012 m.  -186.818 

Dotacijų, subsidijų likutis ketvirčio pabaigoje 401.882 

 

11. Ilgalaikiai atidėjiniai 

 
Šiame balanso straipsnyje kaupiami atidėjimai galimiems įsipareigojimams dėl ūkio subjektų negrąžintų paskolų 
kredito įstaigoms įvykdyti. Čia apskaitomi suformuoti atidėjimai nuo garantinio užmokesčio, nepriklausomai nuo 
to, ar garantinis užmokestis gautas iš ūkio subjektų, ar kompensuotas kaimo plėtros ir verslo skatinimo 
programos lėšomis. 2012 m. birželio 30 d. sukaupta 60.864.797 Lt atidėjimų garantiniams įsipareigojimams 
vykdyti. 
 

12. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos tikslinių paskolų lėšos bei palūkanos, kurios turės būti grąžinamos 
pabaigus finansų inžinerijos projektą. Palūkanos, uždirbtos nuo tikslinių paskolų, nelaikomos Bendrovės 
pajamomis. 

Bendrovės grąžintinas tikslines paskolas pagal priemones sudarė: 
 

Priemonės pavadinimas 
2012 06 30 

 

2011 12 31 

Žemės ūkio valdų modernizavimas, Lt 9.505.140  12.923.854 

Žemės ūkio valdų modernizavimas (Eur), Lt 39.036.898  51.526.232 

Žemės ūkio produktų perdirbimas, Lt 5.795.677  5.922.759 

Žemės ūkio produktų perdirbimas (Eur), Lt 12.237.813  14.693.530 

Iš viso: 66.575.528  85.066.375 

 
Į tikslinių paskolų grąžintinas sumas neįtraukta bankrutuojančio AB banko Snoras grąžintina suma pagal 
priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas, Eur -11.190.794,26 Lt bei pagal priemonę Žemės ūkio produktų 
perdirbimas, Eur - 4.191.683,66 Lt. Iš viso 15.382.477,92 Lt. 
 

Bendrovės grąžintinas palūkanas už tikslines paskolas pagal priemones sudarė: 

Priemonės pavadinimas 
2012 06 30 

 

2011 12 31 

Žemės ūkio valdų modernizavimas, Lt 1.999.207  2.017.900 

Žemės ūkio valdų modernizavimas (Eur), Lt 2.266.982  2.355.522 

Žemės ūkio produktų perdirbimas, Lt 386.237  388.006 

Žemės ūkio produktų perdirbimas (Eur), Lt 576.221  583.787 

Paskolų fondo investicinis prieaugis 264.108  677.894 

Iš viso: 5.492.755  6.023.109 

 
Į grąžintinas palūkanas už tikslines paskolas neįtraukta bankrutuojančio AB banko Snoras palūkanų suma už 
laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 7 d. (bankroto iškėlimo dienos) pagal priemonę Žemės 
ūkio valdų modernizavimas, Eur - 48.828 Lt bei pagal priemonę Žemės ūkio produktų perdirbimas, Eur -7.822 
Lt. Iš viso 56.650 Lt. 
 

13. Išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių pajamos 
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Šiame straipsnyje parodytos ateinančio laikotarpio kitos veiklos pajamos, kurios pripažįstamos ataskaitinio 
laikotarpio pajamomis, kai skolininkai, už kuriuos įvykdyti garantiniai įsipareigojimai, grąžina skolas Bendrovei 
bei įvairūs gauti išankstiniai apmokėjimai.  
Bendrovės gautus išankstinius apmokėjimus 2012 m. birželio 30 d. sudarė gauto garantinio užmokesčio suma – 
41.166 Lt. 
  

14. Pelno mokesčio įsipareigojimai 

 
2012 m. biržellio 30 d. pelno mokesčio įsipareigojimus – 250.677 Lt sudarė: už 2011 metus mokėtinas pelno 
mokestis – 278.444 Lt, avansinis pelno mokestis 95.379 Lt, už 2012 metus priskaičiuotas pelno mokestis  
163.084 Lt, atėmus avansinį 2012 m. pelno mokestį 286.230 Lt. 
 

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

 
Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:  
 2012 06 30  2011 12 31 

Mokėtinas darbo užmokestis -  - 
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  -  - 
Atostoginių kaupimai 112.726  112.726 

Iš viso: 112.726  112.726 

16. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

 
Bendrovės kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: 
 2012 06 30  2011 12 31 

Nekilnojamo turto mokestis 3.644  1.821 

Kitos mokėtinos sumos (tiekėjai) 43.355  60.802 

Iš viso: 46.999  62.623 

    

17. Pardavimo pajamos ir savikaina 

 
Bendrovės pardavimų pajamas sudaro už ūkio subjektams suteiktus kreditus su garantija gautas garantinis 
užmokestis: iš ūkio subjektų 820.720 Lt, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšomis kompensuojama 
garantinio užmokesčio dalis 281.622 Lt bei garantinis užmokestis už garantijos termino pratęsimą 41.837 Lt. 
 
Pardavimo savikainos straipsnyje apskaitomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti privalomieji atidėjimai 
90 proc. nuo garantinio užmokesčio 1.029.761 Lt.  
 
18. Veiklos sąnaudos 

 
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas (810.840 Lt), susijusias su tipine 
Bendrovės veikla.  
 

19. Kitos veiklos rezultatai 

 
Bendrovės kitos veiklos grynąjį rezultatą sudarė: 

 2012 m. II ketvirtis  2011 m. II ketvirtis 

Kitos veiklos pajamos    

Klientų grąžintos skolos 91.767  115.552 
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Kitos pajamos 13.355  - 

Kitos veiklos pajamos iš viso: 105.122  115.552 

    

Kitos veiklos sąnaudos    

Kitos netipinės veiklos sąnaudos -  - 

Kitos veiklos grynasis rezultatas: 105.122  115.552 

 

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 

 
Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos grynąjį rezultatą sudarė: 

 2012 m. II ketvirtis  2011 m. II ketvirtis 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos    

Bankų palūkanos už terminuotus indėlius 81.727  193.897 

Vyriausybės vertybinių popierių palūkanos 1.729.167  1.500.480 

Palūkanos iš bankų ir įmonių vertybinių popierių 55.700  90.216 

Vertybinių popierių amortizacija  
 

329.952  215.601 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš viso: 2.196.546  2.000.194 

    

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos    

Vertybinių popierių amortizacija 503.825  348.716 

Kitos sąnaudos 15.942  15.998 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos iš viso: 519.767  364.714 

Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas: 1.676.779  1.635.480 

 

21. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas  

 

Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje 
laikomos lėšos yra rodomos Bendrovės užbalansinėje sąskaitoje. Šių lėšų likutis 2012 m. birželio 30 d. buvo 
13.433.500 Lt.  

Vadovaujantis Finansine sutartimi Nr. 98-0368.00 sudaryta tarp UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos Komisijos, Žemės ūkio ministerijos sąskaitoje 
laikomos ES Komisijos negrąžinamos paskolos lėšos – 3.250 Lt, skirtos garantiniams įsipareigojimams vykdyti.  

2012 metų I-II ketvirtyje žemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams buvo suteiktos 182 garantijos už 
38,5 mln. Lt. 

 
 

Direktorės pavaduotoja-
garantijų skyriaus viršininkė  
 

                                                                  Romalda Globienė 

 



UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO 

2012 M. 6 MĖNESIŲ TARPINIS PRANEŠIMAS 

 

I n f o r ma c i j a  a p i e  B e n d r o v ę  

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau Bendrovė) tikslas – skatinti ekonominę žemės 

ūkio sektoriaus plėtrą Lietuvoje, sudarant galimybę ūkio subjektams, neturintiems pakankamai 

įkeičiamo turto, gauti kreditus. 

 Šiam tikslui įgyvendinti Bendrovė numatė strategiją ir priemonių planą, kuriame numatyta: 

- analizuoti Bendrovės finansinę-ūkinę veiklą, užtikrinant jos mokumą-likvidumą bei 

prisiimtų garantinių įsipareigojimų įvykdymą Bendrovės lėšomis; 

- tobulinti projektų vertinimą ir garantinio užmokesčio apskaičiavimo sistemą, pritaikant ją 

prie Europos Sąjungos reikalavimų; 

- kurti ir diegti naujus garantijų produktus, atsižvelgiant į kredito gavėjų poreikius ir 

situaciją rinkoje; 

- stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir tobulinti vidinės informacijos išteklių valdymą bei 

priežiūrą; 

- vykdyti finansinių tarpininkų (bankų ir kredito unijų) veiklos ir lėšų, susijusių su 

įsipareigojimais Paskolų fondui, panaudojimo priežiūrą ir kontrolę; 

- nuolat analizuoti skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius. 

2012 m. Bendrovė planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus, dirbti pelningai ir 

užtikrinti, kad būtų sukauptas pakankamas rezervas garantiniams įsipareigojimams įvykdyt 

Bendrovės veikla apima 3 pagrindines kryptis: garantijų teikimas kredito įstaigoms, 

valstybės pagalbos administravimas ir Paskolų fondo administravimas. 

1. Bendrovė garantuoja kredito įstaigoms iki 70 proc. (jauniesiems ūkininkams ir žemės 

ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalų pasėlius – iki 80 proc.) negrąžinto kredito ar 

kredito linijos sumos grąžinimą, valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) – 100 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimą. 

Garantijos teikiamos kredito įstaigoms ir jų suma vienu metu negali viršyti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės tais metais Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limito.  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 280 Bendrovei 2012 

metams nustatė 424 mln. Lt garantijų limitą. Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2012 m. 

birželio 30 d. sudarė 294,05 mln. Lt (1 priedas). 

2. Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio ir kredito įstaigoms sumokėtų 

palūkanų kompensavimą. Iš Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos lėšų per 2012 m. 6 mėn. 

kreditų gavėjams kompensuota 1,0 mln. Lt palūkanų ir 0,2 mln. Lt garantinio užmokesčio.  
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3. Įsteigus Paskolų fondą, Žemės ūkio ministerijos 2009 m. liepos 17 d. įsakymu  Nr. 3D-

525 Paskolų fondo valdytoju paskirtas Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Paskolų fondo lėšos 

naudojamos lengvatinėms paskoloms teikti pagal dvi I-osios Kaimo plėtros programos (KPP) 

krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas” 

priemones: 

- „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”, 

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

Nuo 2009 m. Paskolų fondas kredito įstaigoms paskolino 227 mln. Lt lengvatinėms paskoloms 

teikti, kuriomis pasinaudojo 475 ūkio subjektai už 135 mln. Lt. 

 

V e i k l o s  f i n a n s i n i a i  r e z u l t a t a i  

 

Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 8,6 mln. Lt. Įstatinis kapitalas padalintas į 860 

paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 10000 litų.  

Per 2012 m. 6 mėn. Bendrovė dirbo pelningai ir uždirbo 1,1 mln. Lt pelno prieš 

apmokestinimą.  

 

B e n d r o v ė s  t e i k i a m o s  p a s l a u g o s  i r  k l i e n t a i  

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius 

 

Per 2012 m. 6 mėn. Bendrovė suteikė 38,5 mln. Lt garantijų už 65 mln. Lt kredito 

įstaigų išduotų kreditų. Iš viso per minėtą laikotarpį suteiktos 182 garantijos. Palyginus su 

praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu suteiktų garantijų skaičius sumažėjo 30 proc.  

Visos garantijos suteiktos už žemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams kaimo 

verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus kreditus.  Lietuvos žemės 

ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra) per ataskaitinį 

laikotarpį iš kredito įstaigų nesiskolino.  

Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios (1998-2012 m. 6 mėn.) suteiktos 4047 

garantijos už 2,3 mlrd. Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio produktų 

perdirbėjų paimtus kreditus – 3991 garantija už 1,02 mlrd. Lt, už Agentūros kreditus – 56 

garantijos už 1,3 mlrd. Lt (2 priedas). 

 

Garantijos pagal kredito įstaigas 

 

Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito 

unijomis. Per 2012 m. 6 mėn. daugiausiai kreditų su garantija išdavė Medicinos bankas (23 
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proc. visų garantijų skaičiaus), SEB bankas (18 proc.) ir kredito unijos (16 proc.). 

Medicinos banko bei kredito unijų suteikti kreditai yra nedideli, skirti nedideliems ūkiams 

finansuoti, tačiau ir pagal suteiktų kreditų sumą daugiausia kreditų išdavė Medicinos 

bankas (22 proc. visų kreditų). Skirtingai nei ankstesniais metais, ypač aktyviai žemės ūkį 

finansuoja kredito unijos. Jos per ataskaitinį laikotarpį suteikė 18 proc. garantuotų kreditų. 

Šį pusmetį suteikta pirmoji garantija AB bankui Finasta  (1 pav.). 

 

 

1 pav. Kreditai ir garantijos 2012 m. I pusmetį pagal kredito įstaigas (be Agentūros), mln. Lt  

 

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos garantijos 

 

Bendrovė teikia garantijas už imamus investicinius kreditus ir kreditus, skirtus 

trumpalaikiam turtui įsigyti. 2012 m. I-mą pusmetį 85 proc. visų suteiktų garantijų buvo 

suteikta investicinių kreditų grąžinimui užtikrinti (2 pav.). 

 

 
2 pav. Garantijos 2012 m. I pusmetį pagal kreditų tipą (pagal garantijų sumą), proc.  
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2012 m. Bendrovė toliau aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

m. programos lėšų įsisavinimo. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius 

projektus pagal šios programos priemones, per 2012 m. I-mą pusmetį suteikta 78 garantijos 

už 23 mln. Lt, o tai sudaro 60 proc. visų garantijų sumos.  

 

Garantijos pagal kliento tipą ir veiklos sritis 

 

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūkininkai, kurie 

sudarė virš 80 proc. visų klientų. Už ūkininkų imamus kreditus suteikta 24,3 mln. Lt 

garantijų arba 63 proc. visų per ataskaitinį laikotarpį suteiktų garantijų (3 pav.). Buvo 

finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė (37 proc. visų garantijų) bei 

gyvulininkystė (27 proc.).  Palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo kaimo turizmo 

projektų, mažiau skolinosi maisto produktų gamybos įmonės mieste. Per I-mąjį š.m. 

pusmetį ypač padaugėjo alternatyvios energetikos investicinių projektų.  

 

3 pav. Garantijos 2012 m. I pusmetį pagal kliento tipą (pagal garantijų sumą), proc.  

 

Nemažėja garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti, skaičius. Per 

2011 m. 6 mėn.  suteiktos 25 tokios garantijos, o per tą patį 2012 m. laikotarpį – 30 

garantijų.  Smulkieji verslininkai plėtoja biokuro gamybą, stato saulės energijos jėgaines, 

modernizuoja mėsos cechus, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas. 

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

sukuria darbo vietas.  

 

SVV įmonė kaime 
31% 

Ūkininko ūkis 
63% 

Ž.ū. bendrovė 
2% 

Ž.ū. įmonė 
3% 

Ž.ū. kooperatyvas 
1% 



5 

 

Garantijos pagal apskritis ir rajonus 

Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai 2012 m. aktyviai 

naudojosi skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Tradiciškai daugiausia skolinosi derlingose 

žemėse dirbantys žemdirbiai. Kauno bei Panevėžio apskričių žemdirbiams suteikta 37 

proc. visų suteiktų garantijų skaičiaus. Nedaug atsilieka Marijampolės apskrities ūkininkai 

bei žemės ūkio įmonės (14 proc. visų garantijų).  

 

 

G a r a n t i j ų  r i z i k a  i r  g a r a n t i n i ų  į s i p a r e i g o j i m ų  į v y k d y m a s  

k r e d i t o  į s t a i g o m s    

 

Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius kredito 

gavėjų finansinę ir ekonominę būklę. Garantijų rizika vertinama visą garantijos galiojimo 

laikotarpį ir skaičiuojami atidėjiniai garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti. 

Garantijos grupuojamos į 5 grupes: A (standartinė rizika), B (galima rizika), C (padidėjusi 

rizika), D (didelė rizika), E (didžiausia rizika). 2012 m. I-mo pusmečio pabaigoje 

didžiausią grupę sudarė galimos rizikos – 38 proc. visų suteiktų garantijų (4 pav.).   

 

4 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2012-06-30, proc. 

 

Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas 

garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinio užmokesčio (90 
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proc. klientų sumokėto užmokesčio) ir uždirbto grynojo pelno. Per 2012 m. 6 mėn. iš 

garantinio užmokesčio sukaupta 1,0 mln. Lt garantiniams įsipareigojimams vykdyti. 

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

padėti klientams, susidūrusiems su nemokumo problemomis. Bendraujama su bankais, 

priimami bendri sprendimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas garantijos 

galiojimas. Per ataskaitinį laikotarpį pritarta 217 bankų prašymų dėl kredito sutarčių sąlygų 

pakeitimo, iš to skaičiaus 40 kredito gavėjų pratęstas galutinis kredito grąžinimo terminas. 

2012 m. birželio 30 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis 

išduotomis garantijomis, t.y. blogų garantijų dalis, sudarė 0,83 proc. nuo visų per veiklos 

laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo žemdirbiams, kaimo verslininkams bei perdirbėjams 

suteiktų garantijų (be Agentūros) – 1,87 proc. (5 pav.).  

 

 

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

 

2012 m. Bendrovė įvykdė 7 garantinius įsipareigojimus ir bankams išmokėjo 

beveik 2,7 mln. Lt už ūkio subjektų negrąžintus kreditus. Per visą Bendrovės veiklos 

laikotarpį bankams iš viso išmokėta 19,1 mln. Lt už 113 kredito gavėjų negrąžintus 

kreditus.  

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja atgręžtinio 

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

nustatyta tvarka arba patys skolininkai geranoriškai grąžina skolą pasirašydami susitarimus 

dėl skolos grąžinimo. Iš viso per 2000-2012 m. 6 mėn. laikotarpį susigrąžinta 3,7 mln. Lt 

skolų, iš tos sumos pagal susitarimus – 2,3 mln. Lt, pardavus skolininkų turtą – 1,3 mln. Lt, 

teismo būdu – 49 tūkst. Lt. Dalis skolų yra nurašoma, kadangi  susigrąžinti skolą nebėra 
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jokių galimybių. Iš viso nurašyta 9,3 mln. Lt skolų arba 49 proc. visų išmokėjimų 

bankams.  

 

 

 

I n f o r ma c i j a  a p i e  B e n d r o v ė s  t y r i m ų  i r  p l ė t r o s  v e i k l ą  

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Bendrovė aktyviai vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas tiek Lietuvoje, 

tiek užsienyje, nuolat plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos garantinių institucijų 

asociacija (AECM), Centrinės ir Rytų Europos šalių partneriais. 

2012 m. Bendrovės atstovai dalyvavo AECM organizuotose dvejose Statistikos 

darbo grupėse, Žemės ūkio ir kaimo plėtros darbo grupėje, aptarti tolimesni asociacijos 

darbai. Kaip ir ankstesniais metais Bendrovė pateikė statistinius rodiklius AECM taip pat 

paruošta  informacija apie teikiamą naują paslaugą asociacijos tinklalapyje anglų kalba. 

Paruošta medžiaga apie Bendrovės veiklą Kazachstano Žemės ūkio ministerijai, Kroatijos 

Žemės ūkio rūmų atstovams bei Moldavijos Žemės ūkio ministerijos atstovams. 

 

Informacijos sklaida šalyje 

Bendrovė palaiko glaudžius dalykinius ryšius su bankais, kredito unijomis, 

žemdirbių organizacijomis. 2012 m. Bendrovė dalyvavo seminaruose, mokymuose bei 

savo veiklos pristatymuose, kurie aprėpė visą šalies teritoriją. Taip pat dalyvavo 

specializuotoje parodoje „Ką pasėsi…2012”, savo veiklą pristatė parodoje ,,Agrovizija 

2012“.  

Bendrovės iniciatyva balandžio mėn. Kaune buvo surengtas susitikimas su kredito 

įstaigų atstovais, diskutuota bankų ir kredito unijų darbuotojams aktualiais žemės ūkio 

dabarties įvertinimo ir ateities klausimais. Bendrovės teikiamų garantijų sąlygos ir tvarka 

pristatytos Šiaulių banko specialistams.  

Kiekvieną mėnesį Žemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių skyriui pateikiama 

informacija apie suteiktas garantijas ir pakeitimus Bendrovės veikloje. Minėta informacija 

vėliau perduodama žiniasklaidai, patalpinama Bendrovės internetiniame tinklalapyje. 2012 

m. Bendrovė paruošė ir išplatino kredito įstaigoms bei žemės ūkio subjektams anketas, 

kurias susisteminę išsiaiškino skolinimosi iš kredito įstaigų apimtis, galimybes, 

tendencijas. Buvo suvesti praėjusių metų žemės ūkio bendrovių ir žemės ūkio įmonių 

ūkinės-finansinės veiklos rezultatai, atlikta jų analizė.  
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Nuo 2012 m. pradžios Bendrovė pradėjo teikti naują produktą – garantijas 

finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Todėl buvo paruošta nauja medžiaga Bendrovės 

tinklapiui, jame sukurtas naujas puslapis, paruoštas informacinis-reklaminis lankstinukas. 

 

 

Direktorės pavaduotoja- 

Garantijų skyriaus viršininkė        Romalda Globienė 


