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Direktorė Danguolė Čukauskienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)



BALANSAS

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS

Juridinio asmens kodas 124261860

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Blindžių g. 17

Finansinės atskaitomybės kodas 000386654007                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-11          Nr.

Eil.
Nr. TURTAS Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 A. ILGALAIKIS TURTAS (2+8+19+24) 231968363 135631104

2 I. NEMATERIALUSIS TURTAS (3+4+5+6+7) 1 153184 127931

3 I.1. Plėtros darbai

4 I.2. Prestižas

5 I.3. Patentai, licencijos

6 I.4. Programinė įranga 153184 127931

7 I.5. Kitas nematerialusis turtas

8 II. MATERIALUSIS TURTAS (9+...+16) 2 541442 629300

9 II.1. Žemė

10 II.2. Pastatai ir statiniai 454188 505125

11 II.3. Mašinos ir įrengimai

12 II.4. Transporto priemonės 38978 52784

13 II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrenginiai 48276 71391

14 II.6. Nebaigta statyba

15 II.7. Kitas materialusis turtas

16 II.8. Investicinis turtas (17+18) 0 0

17 II.8.1. Žemė

18 II.8.2. Pastatai

19 III. FINANSINIS TURTAS (20+21+22+23) 3 231273101 134871966

20 III.1. Investicijos į dukterines ir
asocijuotas įmones

21 III.2. Paskolos asocijuotoms ir
dukterinėms įmonėms

22 III.3. Po vienerių metų gautinos
sumos

23 III.4. Kitas finansinis turtas 231273101 134871966

24 IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS (25+26) 636 1907

25 IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

26 IV.2. Kitas ilgalaikis turtas 4 636 1907

27 B. TRUMPALAIKIS TURTAS (28+37+41+45) 27153567 35340988
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28 I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

(29+35+36) 5 51984 34185

29 I.1. Atsargos (30+...+34) 125 190

30 I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo
gaminiai 125 190

31 I.1.2. Nebaigta gamyba

32 I.1.3. Pagaminta produkcija

33 I.1.4. Pirktos prekės, skirtos
perparduoti

34 I.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas,
skirtas parduoti

35 I.2. Išankstiniai apmokėjimai 51859 33995

36 I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

37 II. PER VIENERIUS METUS
GAUTINOS SUMOS (38+39+40) 6 447553 4167376

38 II.1. Pirkėjų įsiskolinimas 96416 67582

39 II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių
skolos

40 II.3. Kitos gautinos sumos 351137 4099794

41 III. KITAS TRUMPALAIKIS
TURTAS (42+43+44) 7 26157767 30670603

42 III.1. Trumpalaikės investicijos 11591233 17501626

43 III.2. Terminuoti indėliai 14566534 13168977

44 III.3. Kitas trumpalaikis turtas

45 IV. PINIGAI IR PINIGŲ
EKVIVALENTAI 8 496263 468824

46  TURTO IŠ VISO (1+27) 259121930 170972092

Eil.
Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

47 C. NUOSAVAS KAPITALAS (48+53+54+58) 9 14465630 12813227

48 I. KAPITALAS (49+...+52) 8600000 7300000

49 I.1. Įstatinis (pasirašytasis) 8600000 7300000

50 I.2. Pasirašytasis neapmokėtas
kapitalas (-)

51 I.3. Akcijų priedai

52 I.4. Savos akcijos (-)

53 II. PERKAINOJIMO REZERVAS
(REZULTATAI)

54 III. REZERVAI (55+56+57) 3728027 3606710

55 III.1. Privalomasis 867256 867256

56 III.2. Savoms akcijoms įsigyti

57 III.3. Kiti rezervai 2860771 2739454

58 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (59+60) 2137603 1906517

59 IV.1. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) 2137603 1906517
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60 IV.2. Ankstesnių metų pelnas
(nuostoliai)

61 D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 10 898075 177327

62 E. MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI (63+76) 243758225 157981538

63 I. PO VIENERIŲ METŲ
MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

(64+68+69+70+74+75) 243540733 157621075

64 I.1. Finansinės skolos (65+66+67) 0 0

65 I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai

66 I.1.2. Kredito įstaigoms

67 I.1.3. Kitos finansinės skolos

68 I.2. Skolos tiekėjams

69 I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai

70 I.4. Atidėjiniai (71+72+73) 11 60512582 57561064

71 I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų
padengimo 60512582 57561064

72 I.4.2. Pensijų ir panašių
įsipareigojimų

73 I.4.3. Kiti atidėjiniai

74 I.5. Atidėtojo mokesčio
įsipareigojimas

75 I.6. Kitos mokėtinos sumos ir
ilgalaikiai įsipareigojimai 12 183028151 100060011

76 II. PER VIENERIUS METUS
MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI

(77+78+81+...+86) 217492 360463

77 II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų
dalis

78 II.2. Finansinės skolos (79+80) 0 0

79 II.2.1. Kredito įstaigoms

80 II.2.2. Kitos skolos

81 II.3. Skolos tiekėjams

82 II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai 13 38703 57593

83 II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 14 44328 190569

84 II.6. Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai 15 105116 94665

85 II.7. Atidėjiniai

86 II.8. Kitos mokėtinos sumos ir
trumpalaikiai įsipareigojimai 16 29345 17636

87  NUOSAVO KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (47+61+62) 259121930 170972092

Direktorė Danguolė Čukauskienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Pilna)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS

Juridinio asmens kodas 124261860

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Blindžių g. 17

Finansinės atskaitomybės kodas 000386654007                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-11          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. PARDAVIMO PAJAMOS 17 3279465 4356418

2 II. PARDAVIMO SAVIKAINA 2951518 3920776

3 III. BENDRASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (1-2) 327947 435642

4 IV. VEIKLOS SĄNAUDOS (5+6) 18 1719641 1959088

5 IV.1. Pardavimo

6 IV.2. Bendrosios ir administracinės 1719641 1959088

7 V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (3-4) -1391694 -1523446

8 VI. KITA VEIKLA (9-10) 19 187353 213446

9 VI.1. Pajamos 187353 213446

10 VI.2. Sąnaudos

11 VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ
VEIKLA (12-13) 20 3704382 3687075

12 VII.1. Pajamos 4249658 4041831

13 VII.2. Sąnaudos 545276 354756

14 VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS
PELNAS (NUOSTOLIAI) (7+8+11) 2500041 2377075

15 IX. PAGAUTĖ

16 X. NETEKIMAI

17 XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ (14+15-16) 2500041 2377075

18 XII. PELNO MOKESTIS 21 381638 492008

19 XIII. GRYNASIS PELNAS
(NUOSTOLIAI) (17-18) 2118403 1885067

Direktorė Danguolė Čukauskienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

Juridinio asmens kodas 124261860

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Blindžių g. 17

Finansinės atskaitomybės kodas 000386654007                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-11          Nr.

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

A Apmokėtas įstatinis kapitalas
B Akcijų priedai
C Savos akcijos (-)

D Ilgalaikio materialiojo turto
perkainojimo rezervas (rezultatai)
E Finansinio turto perkainojimo rezervas
(rezultatai)
F Įstatymo numatytas privalomasis
rezervas

G Įstatymo numatytas rezervas savoms
akcijoms įsigyti
H Kiti rezervai
J Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

S Iš viso (A+B+C+D+E+F+G+H+J)

1. Likutis užpraėjusių finansinių
metų pabaigoje

1A 6000000
1B
1C

1D
1E
1F 867256

1G
1H 2704696
1J 1776208

1S 11348160

2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

2A
2B
2C

2D
2E
2F

2G
2H
2J

2S 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 3A
3B
3C

3D
3E
3F

3G
3H
3J

3S 0

4. Perskaičiuotas
likutis
užpraėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(1+2+3)

4A 6000000
4B 0
4C 0

4D 0
4E 0
4F 867256

4G 0
4H 2704696
4J 1776208

4S 11348160

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

5A
5B
5C

5D
5E
5F

5G
5H
5J

5S 0

6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

6A
6B
6C

6D
6E
6F

6G
6H
6J

6S 0
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7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 7A
7B
7C

7D
7E
7F

7G
7H
7J

7S 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

8A
8B
8C

8D
8E
8F

8G
8H
8J

8S 0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

9A
9B
9C

9D
9E
9F

9G
9H
9J 1885067

9S 1885067

10. Dividendai 10A
10B
10C

10D
10E
10F

10G
10H
10J -420000

10S -420000

11. Kitos išmokos 11A
11B
11C

11D
11E
11F

11G
11H
11J

11S 0

12. Sudaryti rezervai 12A
12B
12C

12D
12E
12F

12G
12H 56208
12J -56208

12S 0

13. Panaudoti rezervai 13A
13B
13C

13D
13E
13F

13G
13H -21450
13J 21450

13S 0

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

14A 1300000
14B
14C

14D
14E
14F

14G
14H
14J -1300000

14S 0

15. Įnašai nuostoliams padengti 15A
15B
15C

15D
15E
15F

15G
15H
15J

15S 0

16. Likutis
praėjusių
finansinių metų
pabaigoje

(4+...+15)
16A 7300000
16B 0
16C 0

16D 0
16E 0
16F 867256

16G 0
16H 2739454
16J 1906517

16S 12813227

17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17A
17B
17C

17D
17E
17F

17G
17H
17J

17S 0
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18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

18A
18B
18C

18D
18E
18F

18G
18H
18J

18S 0

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 19A
19B
19C

19D
19E
19F

19G
19H
19J

19S 0

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

20A
20B
20C

20D
20E
20F

20G
20H
20J

20S 0

21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

21A
21B
21C

21D
21E
21F

21G
21H
21J 2118403

21S 2118403

22. Dividendai 22A
22B
22C

22D
22E
22F

22G
22H
22J -466000

22S -466000

23. Kitos išmokos 23A
23B
23C

23D
23E
23F

23G
23H
23J

23S 0

24. Sudaryti rezervai 24A
24B
24C

24D
24E
24F

24G
24H 140517
24J -140517

24S 0

25. Panaudoti rezervai 25A
25B
25C

25D
25E
25F

25G
25H -19200
25J 19200

25S 0

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

26A 1300000
26B
26C

26D
26E
26F

26G
26H
26J -1300000

26S 0

27. Įnašai nuostoliams padengti 27A
27B
27C

27D
27E
27F

27G
27H
27J

27S 0

28. Likutis
ataskaitinių
finansinių metų
pabaigoje

(16+...+27)
28A 8600000
28B 0
28C 0

28D 0
28E 0
28F 867256

28G 0
28H 2860771
28J 2137603

28S 14465630

Direktorė Danguolė Čukauskienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (Sudaroma tiesioginiu būdu)

Informacija pateikiama 1 (vienetais)

Juridinio asmens pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS

Juridinio asmens kodas 124261860

Juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Blindžių g. 17

Finansinės atskaitomybės kodas 000386654007                    Rinkinio Nr. FS0302

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31

Finansinės atskaitomybės sudarymo data 2011-02-11          Nr.

Eil.
Nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai

metai

1 I. Pagrindinės veiklos pinigų
srautai

2 I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų
įplaukos (su PVM) (3+4) 7222697 7148257

3 I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3418797 6909431

4 I.1.2. Kitos įplaukos 3803900 238826

5 I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų
išmokos (6+7+8+9) -2633876 -6489065

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

-874070 -4785020

7 I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su
darbo santykiais -832398 -795296

8 I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai -908231 -888174

9 I.2.4. Kitos išmokos -19177 -20575

10  Grynieji pagrindinės veiklos
pinigų srautai (2+5) 4588821 659192

11 II. Investicinės veiklos pinigų
srautai

12 II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) įsigijimas -130875 -12547

13 II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus
investicijas) perleidimas

14 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas -20373175 -9569581

15 II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas 9705344 7984704

16 II.5. Paskolų suteikimas -6508351 -13054253

17 II.6. Paskolų susigrąžinimas 4465000 10984022

18 II.7. Gauti dividendai, palūkanos 6827979 3015650

19 II.8. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai 129428494 99999999

20 II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai -127509798 -99507999

21  Grynieji investicinės veiklos
pinigų srautai (12+...+20) -4095382 -160005

22 III. Finansinės veiklos pinigų
srautai
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23 III.1. Pinigų srautai, susiję su
įmonės savininkais (24+25+26+27) -466000 -420000

24 III.1.1. Akcijų išleidimas

25 III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams
padengti

26 III.1.3. Savų akcijų supirkimas

27 III.1.4. Dividendų išmokėjimas -466000 -420000

28 III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais
finansavimo šaltiniais (29+32+37+...+40) 0 0

29 III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas (30+31) 0 0

30 III.2.1.1. Paskolų gavimas

31 III.2.1.2. Obligacijų išleidimas

32 III.2.2. Finansinių skolų
sumažėjimas (33+34+35+36) 0 0

33 III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

34 III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

35 III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos

36 III.2.2.4. Lizingo (finansinės
nuomos) mokėjimai

37 III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų
padidėjimas

38 III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų
sumažėjimas

39 III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų padidėjimai

40 III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų
srautų sumažėjimai

41  Grynieji finansinės veiklos
pinigų srautai (23+28) -466000 -420000

42 IV. Valiutų kursų pasikeitimo
įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui

43 V. Grynasis pinigų srautų
padidėjimas (sumažėjimas) (10+21+41+42) 27439 79187

44 VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pradžioje 468824 389637

45 VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
laikotarpio pabaigoje (43+44) 496263 468824

Direktorė Danguolė Čukauskienė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
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UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas 
2010 m. gruodţio 31 d. 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip) 
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I. Bendroji informacija 

 
UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra uţdaroji akcinė bendrovė, įregistruota 
1997 m. lapkričio 26 d. Bendrovės registracijos Juridinių asmenų registre kodas 124261860. Galiojanti 
Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2010 m. liepos 26 d. 
 
Bendrovės buveinės adresas yra Blindţių g. 17, Vilniuje. Pagrindinė Bendrovės veikla vykdoma buveinės 
adresu. Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
Bendrovė teikia garantijas (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės tais metais 
Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limito) kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų: 
 
- investicijoms ir teikiamų ūkio veiklos subjektams, uţsiimantiems ţemės ūkio ir (ar) alternatyvia ţemės ūkiui 
veikla, kooperatinėms bendrovėms, mokslo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms 
eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicinius 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 ir įregistruotoms teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat įmonėms, superkančioms, perdirbančioms, 
realizuojančioms ţemės ūkio produktus;  

 
- trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms pagal paslaugų ţemės ūkiui sąrašą, patvirtintą ţemės ūkio 
ministro 2002 m. gruodţio 31 d. įsakymu Nr. 528, apmokėti ir teikiamų ūkio subjektams, uţsiimantiems ţemės 
ūkio ir (ar) alternatyvia ţemės ūkiui veikla ir kooperatinėms bendrovėms; 
 
- ţemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms, superkančioms, perdirbančioms, realizuojančioms 
ţemės ūkio produktus; 
 
- ţemės ūkio ir maisto produktų intervencijų pirkimams bei kreditams grąţinti ir teikiamų valstybės įmonei 
Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. 

 
Bendrovė 2009 metais paskirta valdyti ir administruoti finansų inţinerijos priemonę - Paskolų fondą. Paskolų 
fondo paskirtis – pagerinti finansavimo prieinamumą ūkio subjektams, apibrėţtiems Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programos priemonių „Ţemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis“ ir „Ţemės ūkio 
produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ (toliau- Priemonės) reikalavimuose, 
naudojant finansų inţinerijos priemones, ir tuo būdu skatinti ekonominę ţemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti 
ţemės 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 
ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinio biudţeto lėšų, skirtų ūkio subjektams kredituoti, valdytojo 
funkcijas. Per 2010 metus į Paskolų fondą gauta 81,1 mln. Lt, kurie skirti Priemonėms įgyvendinti ir Paskolų 
fondo valdymo išlaidoms padengti. Per 2009 - 2010 metus į Paskolų fondą iš viso buvo gauta 181,1 mln. Lt.  
 
Vidutinis darbuotojų skaičius 2010 metais buvo 19, o 2009 metais – 17 darbuotojų. 
 
Bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Audifina“ auditorius Gediminas Vaskela, turintis 
didesnę nei 3 metų auditoriaus patirtį. 
 

II. Apskaitos politika 

 

      Bendrieji apskaitos principai 
 
Metinės finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, 
piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos apskaitos principais. 
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      Finansinių ataskaitų forma  
 
Šios metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei Verslo Apskaitos Standartus 
(toliau VAS). Iki 2012 m. sausio 1 d. Bendrovė numato įsidiegti Tarptautinius apskaitos standartus, ir nuo tos 
dienos prasidedančių finansinių laikotarpių finansines ataskaitas rengti bei apskaitą tvarkyti pagal šiuos 
standartus. 
 
      Finansinių ataskaitų valiuta 
 
Bendrovės metinėse finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos nacionaline LR valiuta – Litais.  
 
Lito ir euro santykis yra nekintantis – 3,4528 Litai uţ 1 eurą. Kitos valiutinės operacijos, Bendrovės apskaitoje 
registruojamos, atsiţvelgiant į Lietuvos Banko kiekvieną dieną nustatomą Lito kursą kitų uţsienio valiutų 
atţvilgiu. 
 
      Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Nematerialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kuriuo Bendrovė 
disponuoja, kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir kurio įsigijimo 
savikaina yra ne maţesnė uţ 500 Lt. 
 
Pirminio pripaţinimo momentu nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Sudarant 
finansines ataskaitas nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir 
sukauptus reikšmingus vertės sumaţėjimo nuostolius, jei tokie yra susidarę. 
 
Ilgalaikis nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. 
Nematerialiojo turto amortizacija priskiriama Bendrovės veiklos sąnaudoms. 
 
Visas Bendrovėje naudojamas nematerialus turtas priskiriamas programinei įrangai, kuriai nustatyta 3 metų 
amortizacijos norma.  
 
      Ilgalaikis materialusis turtas 
 
Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovėje priskiriamas materialusis turtas, kuriuo Bendrovė savo rizika 
disponuoja, kuris teikia ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo savikainą 
galima patikimai nustatyti bei kurio įsigijimo savikaina yra ne maţesnė uţ 500 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas 
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų 
registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Ilgalaikio materialaus turto pardavimo 
rezultatas pripaţįstamas ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pelnu arba nuostoliu. Ilgalaikis turtas finansinėse 
ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumaţėjimą. 
 
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo 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 10 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3 – 6 

 
      Ilgalaikis finansinis turtas 
 
Ilgalaikiam finansiniam turtui Bendrovėje priskiriamos ilgalaikės investicijos į kitas įmones, suteiktos ilgalaikės 
paskolos, po vienerių metų gautinos sumos bei kitas finansinis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėţimą, 
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išskyrus gautinų sumų ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalį. Ilgalaikis finansinis turtas apskaitoje 
registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose pateikiamas tikrąja verte.  
 
      Kitas ilgalaikis turtas 
 
Kitam ilgalaikiam turtui Bendrovėje priskiriamas atidėtojo mokesčio turtas bei kitas ilgalaikis turtas, kuris nebuvo 
parodytas kituose ilgalaikio turto straipsniuose. 
 
      Atsargos 
 
Atsargoms Bendrovėje priskiriamas trumpalaikis turtas (ţaliavos, medţiagos, komplektavimo gaminiai), kurį 
Bendrovė sunaudoja pajamoms uţdirbti per vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. 
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – 
įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsiţvelgiant į tai, kuri iš jų yra maţesnė.  
 
      Gautinos sumos 
 
Gautinos sumos iš pradţių apskaitoje registruojamos pradine sandorio verte. Sudarant finansines ataskaitas, 
trumpalaikės gautinos sumos apskaitomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimą (nuostolį dėl vertės 
sumaţėjimo), o ilgalaikės gautinos sumos – diskontuota verte, atėmus vertės sumaţėjimo nuostolius. 
 
      Kitas trumpalaikis turtas 
 
Bendrovės kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas trumpalaikis finansinis turtas bei kitas trumpalaikis 
turtas, kuris nebuvo parodytas kituose turto straipsniuose. 
 
      Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose bei kasoje įvairia valiuta. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai 
likvidţios investicijos, lengvai konvertuojamos į ţinomą pinigų sumą.  
 
      Skolos 
 
Skolos iš pradţių pripaţįstamos gautų lėšų tikrąja verte. Vėliau jos apskaitomos amortizuota verte, o skirtumas 
tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną arba 
nuostolius. Skolinimosi išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei 
iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso dieną 
pagal pobūdį buvo ilgalaikis. 
 
      Atidėjiniai 
 
Atidėjiniai apskaitoje pripaţįstami tada, kai dėl praeities įvykio Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar 
neatšaukiamą pasiţadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir 
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Sudarant kiekvienas finansines ataskaitas, atidėjiniai yra 
koreguojami taip, kad atspindėtų tiksliausią įvertinimą balanso sudarymo datai. 
 

Dotacijos ir subsidijos 

 
Paskolų fondo veikloje dotacija (subsidija) pripaţįstama vieninteliu atveju, t.y. kai yra patvirtinamas metinis 
biudţetas valdymo išlaidoms kompensuoti ir kai atitinka šias sąlygas: 

- dokumentais patvirtinti įrodymai, kad finansavimas bus gautas; 
- finansavimui skirtos lėšos pervestos (arba nuskaitytos iš tikslinės paskolos lėšų banko sąskaitos) į 

valdymo išlaidoms skirtą sąskaitą. 
 
Dotacija (subsidija), atitinkanti pirmą pripaţinimo sąlygą, turėtų būti registruojama apskaitoje kaip gautina dota-
cija (subsidija), tačiau toks registravimas nebus atliekamas kol nebus įvykdyta antra sąlyga. 
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Gauta dotacija (subsidija) ar jos dalis pripaţįstama panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacija 
(subsidija) susijusios sąnaudos. Patirtoms sąnaudoms kompensuoti skirta dotacija pripaţįstama panaudota tiek, 
kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama veiklos sąnaudų. Bendrovės balanse parodoma nepanaudota dotacijos 
(subsidijos) dalis. 
 
      Pelno mokestis  
 
Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu pelnu, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis 
skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 
 
Standartinis Lietuvos Respublikos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas uţ 2010 m. yra 15 proc. 
Mokestinius nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių perleidimo, galima perkelti neribotą laikotarpį, 
tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė. 
Nuostoliai dėl vertybinių popierių perleidimo perkeliami ne ilgiau kaip penkerius metus. 
 
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinų 
skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų 
mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiui, 
kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsiţvelgiant į mokesčių tarifus, kurie buvo 
priimti ar iš esmės priimti balanso datą. 
 
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripaţįstamas balanse tiek, kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas 
artimiausioje ateityje, atsiţvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo 
mokesčio nebus realizuota, ši atidėtojo mokesčio dalis nėra pripaţįstama finansinėse ataskaitose. 
 
      Pajamos 
 
Pajamos pripaţįstamos, kai tikimasi gauti su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti 
pajamų sumą. Pajamos Bendrovėje įvertinamos tikrąją verte. 

Bendrovės pardavimo pajamas sudaro uţ ūkio subjektams, uţsiimantiems ţemės ūkio ir (ar) alternatyvia ţemės 
ūkiui veikla, suteiktas garantijas priskaičiuotas garantinis uţmokestis.  
 
Palūkanų pajamos pripaţįstamos kaupimo principu, nebent yra abejonių dėl jų gavimo. 
 
      Sąnaudos 
 
Sąnaudos apskaitoje pripaţįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 
kai uţdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiţvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pardavimo savikainos 
straipsnį sudaro per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį 
suteiktoms paslaugoms. Kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių 
pajamų uţdirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neuţdirbs pajamų, šios išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis tą 
patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 
 
Bendrovės pardavimo savikainą sudaro LR Vyriausybės nustatyti privalomieji atidėjiniai 90 proc. nuo garantinio 
uţmokesčio uţ garantijos suteikimą ir pratęsimą. 
 
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla.  
 
Sąnaudos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. PVM sąnaudos pateikiamos 
atskirai. Kai yra numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas 
diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma. 
 
      Turto vertės sumaţėjimas 

 

Finansinio turto vertės sumaţėjimas vertinamas kiekvienai balanso datai. Kai paaiškėja, kad Bendrovė 
neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto, apskaityto 
amortizuota verte, vertės sumaţėjimo ar blogų gautinų sumų nuostolis yra pripaţįstamas pelno (nuostolių) 
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ataskaitoje. Ankstesniais laikotarpiais pripaţinto vertės sumaţėjimo nuostolio atstatymas apskaitomas, kai šio 
nuostolio sumaţėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po vertės sumaţėjimo apskaitymo atsitikusiais įvykiais. 
Toks atstatymas apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra padidinama 
tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri būtų buvusi, jei vertės sumaţėjimas nebūtų buvęs apskaitytas. 
 
Kito turto vertės sumaţėjimas yra įvertinamas tuomet, kai įvykiai ar aplinkybės parodo, kad turto vertė gali 
neatsipirkti. Kai apskaitinė vertė viršija turto atsipirkimo vertę, vertės sumaţėjimas apskaitomas pelno 
(nuostolių) ataskaitoje. Vertės sumaţėjimo, apskaityto ankstesniais laikotarpiais, atstatymas apskaitomas, kai 
yra poţymių, kad pripaţintas nuostolis dėl turto vertės sumaţėjimo nebeegzistuoja ar reikšmingai sumaţėjo. 
Atstatymas yra apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje tame pačiame straipsnyje, kuriame buvo apskaitytas 
vertės sumaţėjimo nuostolis. 
 
      Valiutiniai straipsniai 
 
Sandoriai, sudaryti uţsienio valiuta, apskaitomi pagal sandorio sudarymo dieną galiojusį oficialų lito ir uţsienio 
valiutos keitimo kursą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai likučiai perkainojami pagal paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų lito ir uţsienio valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai, susidarę 
pasikeitus uţsienio valiutų kursams, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. 
 
      Neapibrėţtumai 
 
Neapibrėţti įsipareigojimai finansinėse ataskaitose nėra pripaţįstami. Jie finansinėse ataskaitose yra aprašomi, 
išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maţa. 

Neapibrėţtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripaţįstamas. Jis finansinėse ataskaitose yra tik aprašomas, 
kai tikimasi, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.  
 
      Pobalansiniai įvykiai 
 
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną 
(koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys 
įvykiai, jei tai reikšminga, yra aprašomi pastabose. 
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III. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS 

1. Ilgalaikis nematerialus turtas 

 
Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto judėjimas per 2010 metus: 
 

 
Programinė įranga, 

Lt 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 55.874 
a) Įsigijimo savikaina  
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 176.336 
Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 55.390 

- nurašyto turto įsigijimo savikaina (-) (4.904) 

Finansinių metų pabaigoje 226.822 
b) Amortizacija 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 120.462 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų amortizacija 43.431 

- nurašyto turto amortizacija (-) (4.903) 

Finansinių metų pabaigoje  158.990 

c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) 67.832 

 

Paskolų fondo ilgalaikio nematerialaus turto judėjimas per 2010 metus: 
 

 
Programinė įranga, 

Lt 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 72.057 
a) Įsigijimo savikaina  
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 72.500 
Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 41.760 

- nurašyto turto įsigijimo savikaina (-) - 

Finansinių metų pabaigoje 114.260 
b) Amortizacija 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 443 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų amortizacija 28.465 

- nurašyto turto amortizacija (-) - 

Finansinių metų pabaigoje  28.908 

c) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) 85.352 

 
Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija per 2010 metus, įtraukta pelno (nuostolių) ataskaitoje į 
veiklos sąnaudas, sudarė 43.431 Lt, o Paskolų fondo – 28.465 Lt. 
 
Finansiniais metais Bendrovė nenustatė ilgalaikio nematerialaus turto vertės sumaţėjimo. 
 
Bendrovės veikloje yra naudojamas jau amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas: 
 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

(Lt) 

Programinė įranga 57.282 
 

Bendrovė neturi ilgalaikio nematerialaus turto, kuris amortizuojamas per ilgesnį negu 20 metų laikotarpį. 
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Bendrovė neturi ilgalaikio nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros sutartys, kuris yra 
įkeistas ar uţstatytas. 
 
Bendrovė nenaudoja pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto ilgalaikio nematerialaus turto. 
 
Bendrovė neturi veikloje naudojamo nemokamai gauto ilgalaikio nematerialaus turto. 
 

2. Ilgalaikis materialus turtas 

 
Bendrovės ilgalaikio materialaus turto judėjimas per 2010 metus: 
 

 
Pastatai ir 
statiniai 

 

Transporto 
priemonės 

 Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 505.125  52.784  63.577  621.486 
Įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 1.018.743  142.074  283.945  1.444.762 
Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas -  -  6.852  6.852 

- perleistas ir nurašytas turtas (-) -    (22.184)  (22.184) 

Finansinių metų pabaigoje 1.018.743  142.074  268.613  1.429.430 

Nusidėvėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 513.618  89.290  220.368  823.276 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 50.937  13.806  30.425  95.168 
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas (-) -  -  (21.615)  (21.615) 

Finansinių metų pabaigoje 564.555  103.096  229.178  896.829 

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 454.188  38.978  39.435  532.601 

 

Paskolų fondo ilgalaikio materialaus turto judėjimas per 2010 metus: 
 

 
Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai ir įrenginiai 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 7.814                        
Įsigijimo savikaina 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 8.220 
Finansinių metų pokyčiai: 
- turto įsigijimas 4.159 

- perleistas ir nurašytas turtas (-)  

Finansinių metų pabaigoje 12.379 

Nusidėvėjimas 
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 406 
Finansinių metų pokyčiai: 
- finansinių metų nusidėvėjimas 3.132 

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)  

Finansinių metų pabaigoje 3.538 

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 8.841 

 

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos per 2010 metus, įtrauktos pelno (nuostolių) 
ataskaitoje į veiklos sąnaudas, sudarė 95.168 Lt, o Paskolų fondo – 3.132 Lt. 
 
Finansiniais metais Bendrovė nenustatė ilgalaikio materialaus turto vertės sumaţėjimo. 
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Bendrovės veikloje laikinai nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas: 
 

 
Turto grupės pavadinimas Balansinė vertė (Lt) 

Transporto priemonės (autoįvykis, transporto priemonė nepataisomai apgadinta) 32.283 
 
Bendrovės veikloje naudojamas jau nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas: 
 

 
Turto grupės pavadinimas 

Įsigijimo savikaina 
(Lt) 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 190.997 
Transporto priemonės 4.011 

 

Bendrovė neturi ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai ar tam tikros sutartys, kuris yra 
įkeistas ar uţstatytas. 
 
Bendrovė nenaudoja pagal finansinės nuomos sutartis įsigyto ilgalaikio materialaus turto. 
 

3. Ilgalaikis finansinis turtas 

 
Bendrovės ilgalaikį finansinį turtą 2010 m. gruodţio 31 d. sudarė Paskolų fondo lėšomis suteiktos ilgalaikės 
tikslinės paskirties paskolos finansiniams tarpininkams (bankams) bei įvairūs vertybiniai popieriai.  
 
Paskolų fondo lėšomis finansiniams tarpininkams (bankams) suteiktas ilgalaikes tikslinės paskirties paskolas 
sudarė: 
 

Priemonės 
pavadinimas 

 
Finansinio 
tarpininko 

pavadinimas  

Negrąţinta 
paskolos dalis, 

Lt  

Paskolos 
sutarties (sąlygų 

pakeitimo) 
paskutinė data  

Paskolos suma, 
tūkst. Lt  

Galutinė 
grąţinimo data 

Ţemės ūkio valdų 
modernizavimas, Lt 

 AB DnB Nord 
bankas 

 
9.692.991                          

 
2010-12-20 

 
12.500.000        2019-10-20 

 
 AB SEB 

bankas 
 

7.679.821 
 

2010-12-15 
 

14.640.022          2019-11-03 

 
 AB Ūkio 

bankas 
 

3.939.445 
 

2010-04-30 
 

4.000.000  2020-05-11 

  Kredito unijos  8.493.269  2010-12-16  8.712.108  2020-05-11 
Ţemės ūkio valdų 
modernizavimas, 
Eur 

 
AB DnB Nord 
bankas 

 

   19.562.943         

 

2010-12-20 

 

   31.981.720          2019-10-20 

 
 AB SEB 

bankas 
 

   6.841.420         
 

2010-12-15 
 

   14.996.719          2019-11-03 

 
 AB bankas 

SNORAS 
 

   14.992.948        
 

2010-12-21 
 

16.425.111         2020-05-11 

 
 UAB Medicinos 

bankas 
 

  16.326.935        
 

2010-12-14 
 

  18.300.420         2020-05-11 

 
 AB Citadele 

bankas 
 

  16.108.651        
 

2010-12-21 
 

  16.531.913         2020-05-11 

 
 

AB Swedbank 
 

23.103.592        
 

2010-12-21 
 

26.025.853         2019-10-20 

 
 AB Šiaulių 

bankas 
 

7.138.944       
 

2010-12-20 
 

8.085.995        2019-10-14 

 
 AB Ūkio 

bankas 
 

9.263.846        
 

2010-12-20 
 

11.688.387         2020-05-11 

  Kredito unijos  14.174.210  2010-12-16  14.323.365  2020-05-11 
Ţemės ūkio 
produktų 
perdirbimas, Lt 

 

Kredito unijos 

 

600.000 

 

2010-12-16 

 

600.000  2020-05-11 

           



UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas 
2010 m. gruodţio 31 d. 

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

(Visos sumos yra litais, jei nenurodyta kitaip) 

 

 10 

Ţemės ūkio 
produktų 
perdirbimas, Eur 

 
AB DnB Nord 
bankas 

 
      

5.198.654        

 

2009-10-20 

 

5.198.722  2019-10-20 

 
 AB bankas 

Snoras 
 

7.000.000       
 

2010-04-22 
 

7.000.000  2020-05-11 

 
 AB Šiaulių 

bankas 
 

3.198.394       
 

2009-10-14 
 

4.886.492  2019-10-14 

 
 AB Ūkio 

bankas 
 

3.798.080        
 

2010-12-20 
 

4.098.080  2019-10-14 

  Kredito unijos  1.600.131    1.600.131   

Iš viso:  178.714.274    221.595.038   

 
Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2010 m. gruodţio 31 d. turėjo šiuos LR Vyriausybės vertybinius 
popierius: 
 

Emisijos Nr.  Išpirkimo data  Nominali vertė  

Amortizuota 
savikaina 

2010.12.31 

 
Sukauptos VVP 

palūkanos 

LT1000600247  2012.02.01  48.339  47.262  - 
XS0147459803  2012.05.10  14.933.360  15.209.362  560.580 
LT0000603227  2012.10.29  5.642.000  5.945.284  75.184 
LT 610040  2013.01.24  1.500.000  1.519.375  78.477 
LT 63880502  2013.03.05  13.749.050  13.054.016  510.740 
XS0435153068  2014.06.22  6.076.928  6.613.544  288.047 
XS327304001  2018.02.27  1.139.424  959.250  49.666 

  Iš viso:  43.089.101  43.348.093  1.562.694 

Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2010 m. gruodţio 31 d. turėjo šiuos Vokietijos banko vertybinius 
popierius: 
 

Emitentas  Išpirkimo data  Nominali vertė  
Sukauptos VP 

palūkanos 

ISIN Nr. DE000LBW81T4              
 

2018.02.15 
 

3.452.800  140.320 
 
2010 metais priskaičiuota 486.921 Lt diskonto bei 358.757 Lt premijos amortizacijos, kuri apskaityta finansinės 
ir investicinės veiklos rezultatuose. 
 
Laikinai laisvos Paskolų fondo lėšos buvo investuotos, įsigyjant šiuos LR Vyriausybės vertybinius popierius: 
 

Emisijos Nr.  Išpirkimo data  Nominali vertė  

Amortizuota 
savikaina 

2010.12.31 

 
Sukauptos VVP 

palūkanos 

LT1000600262  2012.01.25  47.303  45.489  454 
LT1000600247  2012.02.01  3.274.981  3.149.418  31.033 
LT0000603227  2012.10.29  768.200  818.287  10.239 

  Iš viso:  4.090.484  4.013.194  41.726 

 
2010 metais priskaičiuota diskonto bei premijos amortizacija apskaityta kaip Paskolų fondo investicinis 
prieaugis. 
 

4. Kitas ilgalaikis turtas 

 
Bendrovės kito ilgalaikio turto straipsnyje 2010 m. gruodţio 31 d. atvaizduotos būsimos kompiuterių antivirusinių 
programų nuomos sąnaudos 636 Lt suma, kurios bus patirtos po vienerių metų. Atitinkamai tokios pačios 
sąnaudos 1.907 Lt suma sudarė ir 2009 m. gruodţio 31 d. kito ilgalaikio turto straipsnį. 
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5. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

 
Bendrovės atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Ţaliavos ir komplektavimo gaminiai (kuras) 125  190 

Išankstiniai apmokėjimai 51.859  33.995 

Iš viso: 51.984  34.185 

 
Bendrovės išankstinius apmokėjimus sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 21.904  9.108 

Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 17.431  23.182 

Išankstiniai apmokėjimai biudţetui, išskyrus pelno mokestį 12.524  1.705 

Iš viso: 51.859  33.995 

 

6. Per vienerius metus gautinos sumos 

 
Bendrovės per vienerius metus gautinas sumas sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Gautinos sumos iš pirkėjų 96.416  67.582 

Kitos gautinos sumos 351.137  4.099.794 

Iš viso: 447.553  4.167.376 

 

Bendrovės gautinas sumas iš pirkėjų sudarė: 

 2010 12 31  2009 12 31 

Gautinos sumos iš pirkėjų 5.185.321  7.846.984 

Abejotinos gautinos sumos (5.088.905)  (7.779.402) 

Iš viso: 96.416  67.582 

 

Bendrovės kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Gautina suma iš Ţemės ūkio ministerijos (įvykdytų garantinių 
įsipareigojimų kompensavimas) -  3.553.711 

Iš finansinių tarpininkų gautinos palūkanos 350.960  545.867 

Kitos gautinos sumos 177  216 

Iš viso: 351.137  4.099.794 
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Bendrovės iš finansinių tarpininkų gautinas palūkanas sudarė priskaičiuotos palūkanos finansiniams 
tarpininkams uţ Paskolos fondo suteiktas tikslines paskolas: 
 

Priemonės pavadinimas 
 

2010 12 31  2009 12 31 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Lt 66.717  343.151 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Eur 215.936  96.216 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Lt                   3.966                 73.120 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Eur 64.341  33.380 

Iš viso: 350.960  545.867 

 

7. Kitas trumpalaikis turtas 

 
Bendrovės kitą trumpalaikį turtą sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Trumpalaikės investicijos 11.591.233  17.501.626 

Terminuoti indėliai 14.566.534  13.168.977 

Iš viso: 26.157.767  30.670.603 

 

Bendrovė ilgalaikiais investavimo tikslais 2010 m. gruodţio 31 d buvo įsigijusi šiuos LR Vyriausybės vertybinius 
popierius, kurių išpirkimo terminas 2011 metais: 
 

Emisijos Nr.  Išpirkimo data  Nominali vertė  

Amortizuota 
savikaina 

2010.12.31 

 
Sukauptos VVP 

palūkanos 

LITBILL 60197  2011.03.02  4.832.033  4.832.033  68.675 

LR VVP 60001  2011.10.05  2.000.067  2.000.067  7.156 

  Iš viso  6.832.100  6.832.100  75.831 

 

Bendrovė trumpalaikiais investavimo tikslais 2010 m. gruodţio 31 d. turėjo šiuos UAB Medicinos bankas ir 
Swedbankas, AB vertybinius popierius: 
 

Emitentas  Išpirkimo data  Nominali vertė  

Amortizuota 
savikaina 

2010.12.31 

 
Sukauptos VP 

palūkanos 

Swedbankas, AB   2011.03.21  2.730.529  2.730.419  91.399 
UAB Medicinos bankas  2011.07.19  1.058.000  1.058.000  21.282 
UAB Medicinos bankas  2011.05.16  690.560  690.560  91.642 

  Iš viso:  4.479.089  4.478.979  204.323 

 

2010 metais priskaičiuota 22.130 Lt diskonto ir 81.488 Lt premijos amortizacijos, kuri apskaityta finansinės ir 
investicinės veiklos rezultatuose. 
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Bendrovė turėjo šiuos trumpalaikius terminuotus indėlius: 
 

Bankas 

 

Indėlio suma 

 

Sukauptos TI palūkanos 

 
2010 12 31 

 
2009 12 31 

 
2010 12 31 

 
2009 12 31 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas  1.000.000  -  3.730  - 

AB Šiaulių bankas  2.604.000  1.770.000  18.655  - 

AB bankas Snoras  2.639.850  1.161.309  80.369  125.772 

UAB Medicinos bankas  472.999  -  4.048  - 

AB Citadele bankas  2.223.287  500.000  75.167  45.310 

AB DnB NORD bankas  2.750.000  7.215.000  43.542  286.479 

AB SEB bankas  2.310.000  2.065.000  16.075  107 

Iš viso:  14.000.136  12.711.309  241.586  457.668 

 

Paskolų fondas turėjo šiuos trumpalaikius terminuotus indėlius: 
 

Bankas 

 

Indėlio suma 

 

Sukauptos TI palūkanos 

 
2010 12 31 

 
2009 12 31 

 
2010 12 31 

 
2009 12 31 

AB Citadele bankas   324.650 
 

 -  162  - 
 

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Bendrovės pinigų sumas sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Pinigai banke  113.933  362.900 

Pinigai Bendrovės kasoje 849  2.323 

Iš viso: 114.782  365.223 

 

Paskolų fondo pinigų sumas sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Pinigai banke:     

Sąskaita „Ţemės ūkio valdų modernizavimas“, Lt 6.513  2.560 

Sąskaita „Ţemės ūkio valdų modernizavimas“, Eur                                                                            671  2.305 

Sąskaita „Ţemės ūkio produktų perdirbimas“, Lt 299.431  407 

Sąskaita „Ţemės ūkio produktų perdirbimas“, Eur 10.450  805 

Valdymo išlaidų sąskaita 64.416  97.524 

Iš viso: 381.481  103.601 

 

9. Nuosavas kapitalas 

 
2010 metais Bendrovės akcininkai nesikeitė.  
 
100 proc. Bendrovės akcijų nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Akcijas valdyti patikėjimo teise yra 
pavesta LR Ţemės ūkio ministerijai. 
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Bendrovės įstatinis kapitalas per 2010 metus buvo didinamas ir 2010 m. gruodţio 31 d. jį sudarė: 
 

 
Akcijų 

skaičius, vnt. 
 

Suma, Lt 

Paprastosios akcijos 860 
 

8.600.000 
 

Bendrovės rezervus sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Privalomasis rezervas 867.256  867.256 

Kiti rezervai:    

Administracijos socialinėms reikmėms 61.824  81.024 

Premijoms 6.434  6.434 

Papildomas rezervas garantiniams įsipareigojimams vykdyti 2.792.513  2.651.996 

Iš viso: 3.728.027  3.606.710 

 

Rezervas administracijos socialinėms reikmėms skirtas skatinti darbuotojus uţ svarbių uţduočių atlikimą, 
sveikinti įvairių švenčių, jubiliejų ar kitomis progomis, teikti pašalpas pablogėjus materialinei padėčiai bei 
kompensuoti išlaidas. Rezervas premijoms skirtas Bendrovės darbuotojams skatinti uţ metinius veiklos 
rezultatus. Rezervas garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtas tiems atvejams, kai pritrūks sukauptų 
atidėjimų iš garantinio uţmokesčio.  
 

Ţemiau pateikiamas Bendrovės ataskaitinių metų pelno paskirstymo projektas: 
 

 Suma (Lt) 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje 1.906.517 

  Pervedimai iš rezervų 19.200 
  Dividendai (466.000) 
  Sudaryti rezervai (140.517) 
  Padidintas įstatinis kapitalas (1.300.000) 
  Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2.118.403 

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 2.137.603 

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - 
Paskirstytinas pelnas 2.137.603 

Pelno paskirstymas: 
- dividendai 
- premijos 
- kiti rezervai (administracijos socialinėms reikmėms) 
- atidėjimų garantiniams įsipareigojimams vykdyti kaupimui 

Akcininkų 
sprendimu 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje  

 

10. Dotacijos ir subsidijos 

 
Paskolų fondo veiklai finansuoti 2009 m. rugpjūčio 3 d. LR Ţemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo 
agentūra ir Bendrovė pasirašė finansų inţinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutartį 
Nr. 8P-0204/TP11-(2.13)-120/51B-2009/46, pagal kurią Bendrovei skiriamas finansavimas. 
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Ţemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie dotacijų, subsidijų panaudojimą 2010 metais: 
 

 Suma, Lt 

Dotacijų, subsidijų likutis finansinių metų pradţioje 177.327 
Gautos (gautinos) dotacijos, subsidijos per 2010 metus 1.197.491 
Dotacijos, subsidijos, pripaţintos panaudotomis per 2010 metus 476.743 
Dotacijos, subsidijos, grąţintos per 2010 metus - 

Dotacijų, subsidijų likutis finansinių metų pabaigoje 898.075 

 

Dotacijų, subsidijų likutį sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Gauta, bet nepanaudota dotacija, subsidija 898.075  177.327 
 

11. Ilgalaikiai atidėjiniai 

 
Ilgalaikių atidėjinių straipsnį Bendrovėje sudaro sukaupti atidėjiniai galimiems įsipareigojimams dėl ūkio subjektų 
negrąţintų paskolų kredito įstaigoms įvykdyti. Atidėjiniai formuojami nuo sumokėto garantinio uţmokesčio uţ 
garantijos teikimą ir garantijos pratęsimą. 
 
Bendrovės ilgalaikių atidėjinių judėjimas per 2010 metus: 
 
 Įsipareigojimų ir 

reikalavimų 
padengimo 

Balansinė vertė finansinių metų pradţioje 57.561.064 

Pokyčiai per finansinius metus: 

Sudaryti atidėjiniai                                                                                                                                                               2.961.245 

Panaudoti ar kitaip nurašyti atidėjiniai (-) (9.727) 

Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje 60.512.582 

 

12. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

Šiame balanso straipsnyje apskaitomos tikslinių paskolų lėšos bei palūkanos, kurios turės būti grąţinamos 
pabaigus finansų inţinerijos projektą. Palūkanos, uţdirbtos nuo tikslinių paskolų, nelaikomos Bendrovės 
pajamomis. 

Bendrovės grąţintinas tikslines paskolas pagal priemones sudarė: 
 

Priemonės pavadinimas 
2010 12 31 

 

2009 12 31 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Lt 28.077.522  29.836.387 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Eur 126.477.481  48.863.639 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Lt 5.995.262  5.460.740 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Eur 18.885.214  15.347.233 

Iš viso: 179.435.479  99.507.999 
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Bendrovės grąţintinas palūkanas uţ tikslines paskolas pagal priemones sudarė: 

 

Priemonės pavadinimas 
2010 12 31 

 

2009 12 31 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Lt 1.873.840  343.151 

Ţemės ūkio valdų modernizavimas, Eur 958.562  96.216 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Lt 316.583  73.120 

Ţemės ūkio produktų perdirbimas, Eur 329.981  33.380 

Paskolų fondo investicinis prieaugis 113.706  6.145 

Iš viso: 3.592.672  552.012 

 

13. Gauti išankstiniai apmokėjimai  

 
Šiame balanso straipsnyje parodomas ataskaitiniais metais gautas garantinis uţmokestis, tačiau garantija 
kredito įstaigai dar nesuteikta.  
 
Bendrovės gautus išankstinius apmokėjimus sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Iš anksto gautas garantinis uţmokestis  38.703  57.593 
 

14. Pelno mokesčio įsipareigojimai 

 
Bendrovės pelno mokesčio įsipareigojimus sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Priskaičiuotas mokėtinas pelno mokestis  381.638  492.008 

Avansu sumokėtas pelno mokestis (-) (337.310)  (301.439) 

Iš viso: 44.328  190.569 

 

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

 
Bendrovės su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudarė:  
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos  -  3.496 

Atostoginių kaupimai 105.116  91.169 

Iš viso: 105.116  94.665 

 

16. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 

 
Bendrovės kitas mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: 
 

 2010 12 31  2009 12 31 

Mokėtinas nekilnojamo turto mokestis 2.678  2.617 

Kitos mokėtinos sumos 26.667  15.019 

Iš viso: 29.345  17.636 
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17. Pardavimo pajamos ir savikaina 

 
Bendrovės bendrąjį pelną iš pagrindinės veiklos sudarė: 
 

 2010  2009 

Pajamos:    

Garantinis uţmokestis  2.033.213  1.004.429 

Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojama 
garantinio uţmokesčio dalis 1.144.837  3.220.329 

Garantinis uţmokestis uţ garantijos termino pratęsimą 101.415  131.660 

Iš viso: 3.279.465  4.356.418 

Savikaina 2.951.518  3.920.776 

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 327.947  435.642 

 

Per 2010 metus Bendrovė neturėjo pajamų iš prekių ir paslaugų mainų sandorių. 
 

18. Veiklos sąnaudos 
 
Bendrovės veiklos sąnaudas sudarė: 
 

 2010  2009 

Pardavimo sąnaudos -  - 

    

Bendrosios ir administracinės sąnaudos    

Darbuotojų darbo apmokėjimo sąnaudos  878.580  1.020.090 

Sukauptų atostoginių sąnaudos 104.294  142.174 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 138.599  154.904 

Teisinės ir skolų administravimo paslaugos 74.785  132.519 

Veiklos mokesčiai  92.737  91.012 

Skelbimų ir reklamos sąnaudos 84.047  73.400 

Automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos 26.024  18.376 

Komandiruočių sąnaudos 31.777  30.361 

Kanceliarinių ir ūkinių prekių sąnaudos 9.657  10.462 

Ryšių paslaugų sąnaudos 14.495  27.943 

Audito, mokymų, konsultacijų, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 69.683  65.417 

Turto ir darbuotojų draudimo sąnaudos 25.947  27.151 

Kompiuterinės technikos aptarnavimo sąnaudos 27.580  20.748 

Komunalinių patarnavimų sąnaudos 18.431  15.225 

Banko paslaugų sąnaudos 7.528  19.954 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 115.477  109.352 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos iš viso: 1.719.641  1.959.088 

Iš viso: 1.719.641  1.959.088 

2010 metais Bendrovės su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusias sąnaudas (be PVM) sudarė 
19.000 Lt uţ finansinių ataskaitų auditą, 30.000 Lt uţ Paskolų fondo valdymo išlaidų ataskaitos auditą, 26.888 Lt 
uţ konsultacines paslaugas Bendrovės likvidumo (mokumo) klausimais, 65.600 Lt uţ konsultacines paslaugas, 
susijusias su Paskolų fondo veikla. 
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19. Kitos veiklos rezultatai 

 

Bendrovės kitos veiklos grynąjį rezultatą sudarė: 
 

 2010  2009 

Kitos veiklos pajamos:    

Klientų grąţintos skolos 186.459  211.977 

Įvairios kitos pajamos 894  1.469 

Kitos veiklos pajamos iš viso 187.353  213.446 

Kitos veiklos sąnaudos -  - 

Kitos veiklos grynasis rezultatas 187.353  213.446 

 

20. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 

 
Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos grynąjį rezultatą sudarė: 
 

 2009  2009 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos    

Bankų palūkanos uţ terminuotus indėlius ir sąskaitų likutį 790.637  989.807 

Vyriausybės vertybinių popierių palūkanos 2.741.908  2.327.424 

Bankų ir įmonių vertybinių popierių palūkanos 276.868  363.582 

Vertybinių popierių amortizacija  440.245  359.822 

Baudos ir delspinigiai -  1.196 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš viso 4.249.658  4.041.831 

    

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos    

Vertybinių popierių amortizacija 509.051  328.120 

Kitos sąnaudos 36.225  26.636 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos iš viso 545.276  354.756 

Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas 3.704.382  3.687.075 

 

21. Pelno mokestis 

 
 2010  2009 

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai    

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos 381.638  492.008 

Perskaičiuotos ankstesnių metų pelno mokesčio sąnaudos -  - 

Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos, apskaitytos  
pelno (nuostolių) ataskaitoje 381.638  

 
492.008 
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22. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais  

 
Vidutinis Bendrovės vadovų skaičius 2010 ir 2009 metais buvo 2 vadovai. 
 
Bendrovės vadovams priskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos: 
 

  Priskaičiuotas 
pagrindinis darbo 

uţmokestis 

 
Priskaičiuotos 

premijos 

 Priskaičiuotos 
išeitinės 

kompensacijos 

 
Priskaičiuotos 
kitos išmokos 

Priskaičiuota per 
praėjusius finansinius 
metus  

 

189.905  6.900  -  3.516 

Neišmokėtas likutis 
praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

 

-  -  -  - 

Priskaičiuota per 
finansinius metus  

 

175.743  -  -  4.767 

Neišmokėtas likutis 
finansinių metų pabaigoje 

 

-  -  -  - 

 
Per 2010 metus Bendrovė sandorių su vadovais neturėjo. 

23. Neapibrėţtieji įsipareigojimai ir turtas  

 
Bendrovės įsipareigojimai, neatspindėti balanse – 403,07 mln. Lt, tai Bendrovės garantiniai įsipareigojimai 
kredito įstaigoms uţ ţemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams, uţsiimantiems alternatyvia ţemės ūkiui veikla, 
įmonėms, kurios superka ir perdirba ar realizuoja ţemės ūkio produkciją bei teikia ţemės ūkiui gamybos 
paslaugas ir Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai suteiktas paskolas. 2010 
metais ţemės ūkio subjektams ir ūkio subjektams buvo suteiktos 427 garantijos uţ 138,7 mln. Lt. 
 
Bendrovės garantiniams įsipareigojimams vykdyti Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje laikomos 
lėšos yra atvaizduojamos Bendrovės uţbalansinėje sąskaitoje. Šių lėšų likutis 2010 m. gruodţio 31 d. sudarė 
14,831 mln. Lt.  
 
Vadovaujantis Finansine sutartimi Nr. 98-0368.00, sudaryta tarp Bendrovės, LR Vyriausybės ir Europos 
Sąjungos Komisijos, Ţemės ūkio ministerijos sąskaitoje laikomos ES Komisijos negrąţinamos paskolos lėšos – 
1,504 mln. Lt, skirtos garantiniams įsipareigojimams vykdyti.  
 
2010 m. gruodţio 31 d. teisminių ginčų Bendrovė neturėjo. 

24. Pobalansiniai įvykiai 

 
Reikšmingų kitų įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingą įtaką Bendrovės metinių finansinių ataskaitų 
vartotojų galimybei priimti sprendimus, po finansinių ataskaitų sudarymo datos nebuvo. 
 
 
 
 

 

Direktorės pavaduotoja-garantijų 
skyriaus viršininkė 

                        Romalda Globienė 



PATVIRTINTA 

UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų 
fondo valdybos 2011 m. kovo  10 d. 
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UAB ŢEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO 

2010 M. METINIS PRANEŠIMAS  

 

 

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

 

UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau Bendrovė) yra uţdaroji akcinė 

bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 

124261860. Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2009 m. 

liepos 16 d. 

 Bendrovės buveinės adresas yra Blindţių g. 17, Vilniuje. Pagrindinė Bendrovės veikla 

vykdoma buveinės adresu. 

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

valstybės pagalbos administravimas ir Paskolų fondo administravimas. 

I. Bendrovė garantuoja kredito įstaigoms iki 70 proc. (jauniesiems ūkininkams ir ţemės 

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

kredito linijos sumos grąţinimą, valstybės įmonei Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos 

reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra) – 100 proc. negrąţinto kredito sumos grąţinimą. 

Garantijos teikiamos (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

tais metais Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limito) kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų: 

- investicijoms ir teikiamų ūkio veiklos subjektams, uţsiimantiems ţemės ūkio ir (ar) 

alternatyviąja veikla, ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), nustatytąja tvarka 

pripaţintoms ţemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), kaimo bendruomenėms 

ir vietos veiklos grupėms, mokslo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms 

(nebiudţetinėms organizacijoms), turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar 

bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 metų programos priemones, taip pat įmonėms, superkančioms, perdirbančioms, 

realizuojančioms ţemės ūkio produktus ir (ar) teikiančioms ţemės ūkiui gamybos paslaugas;  

- trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) paslaugoms pagal Paslaugų ţemės ūkiui sąrašą, 

patvirtintą ţemės ūkio ministro 2002 m. gruodţio 31 d. įsakymu Nr. 528, apmokėti ir teikiamų 
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ūkio subjektams, uţsiimantiems ţemės ūkio ir (ar) alternatyviąja ţemės ūkiui veikla, ir 

kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams); 

- trumpalaikiam turtui įsigyti ir teikiamų įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, 

ir (ar) realizuojančioms ţemės ūkio produktus, kurios šį trumpalaikį turtą parduos Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio veiklos subjektams; 

- trumpalaikiam turtui, kuris bus panaudotas ţemės ūkio produktų perdirbimo procese, 

įsigyti ir teikiamų įmonėms, perdirbančioms ţemės ūkio produktus; 

- ţemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms, superkančioms, ir (ar) 

perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms ţemės ūkio produktus ir (ar) teikiančioms ţemės ūkiui 

gamybos paslaugas; 

- ţemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams pirkimams bei kreditams grąţinti ir 

teikiamų Agentūrai. 

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 240 UAB Ţemės 

ūkio paskolų garantijų fondui 2010 m. nustatė 602 mln. Lt garantijų limitą. Garantiniai 

įsipareigojimai kredito įstaigoms 2009 m. gruodţio 31 d. sudarė 403,07 mln. Lt (1 priedas). 

 Ţemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 3D-723 buvo pakeisti 

Bendrovės veiklos nuostatai, kuriuose patvirtinta, kad kredito grąţinimui uţtikrinti kredito 

įstaigai gali būti išduodamas vekselis. Taip pat patikslintas  garantinio uţmokesčio uţ garantijos 

pratęsimą dydis. 

II. Bendrovė administruoja dalies garantinio uţmokesčio ir kredito įstaigoms sumokėtų 

palūkanų kompensavimą. 

III. Įsteigus Paskolų fondą, Ţemės ūkio ministerijos 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 

3D-525 Paskolų fondo valdytoju paskirtas Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas. Paskolų fondo 

lėšos naudojamos lengvatinėms paskoloms teikti pagal dvi I-osios Kaimo plėtros programos 

(KPP) krypties „Ţemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas” 

priemones: 

- „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”, 

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

Norintiems gauti lengvatines paskolas, taikomi tokie pat tinkamumo kriterijai ir 

reikalavimai, kokie numatyti minėtų KPP priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Lengvatinės 

paskolos gali būti teikiamos tik investiciniams projektams įgyvendinti.  

 

B e n d r o v ė s  v e i k l o s  s t r a t e g i j a  i r  t i k s l a i  

 

Bendrovės tikslas – skatinti ekonominę ţemės ūkio sektoriaus plėtrą Lietuvoje, sudarant 

galimybę ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, gauti kreditus. 
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 Šiam tikslui įgyvendinti Bendrovė numatė strategiją ir priemonių planą, kuriame 

numatyta: 

o tobulinti projektų vertinimą ir garantinio uţmokesčio apskaičiavimo sistemą, 

pritaikant ją prie Europos Sąjungos reikalavimų; 

o stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir tobulinti vidaus informacinę sistemą; 

o nuolat analizuoti skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius. 

2011 m. Bendrovė planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus, dirbti pelningai ir 

uţtikrinti, kad bus sukauptas pakankamas rezervas garantinių įsipareigojimų įvykdymui. 

 

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

 

Bendrovės valdymo organus sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų  taryba, 

valdyba ir bendrovės vadovas. Valstybei priklauso 100 procentų akcijų, kurias patikėjimo teise 

valdo Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministerija. Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai ir ji 

renkama 4 metams. Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybą 

sudaro 5 nariai, kuriuos deleguoja Ţemės ūkio, Finansų ir Teisingumo ministerijos. Valdybai 

vadovauja pirmininkas. 

2010 m. Bendrovėje veikė 4 skyriai: Garantijų, Finansų, Plėtros ir informacijos bei Paskolų 

fondo.  

Atliekamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų. Siekiant pagerinti 

teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovėje nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, tobulinami 

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

seminarai. 

Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje – 19, kadrų kaita nedidelė.   

 

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  

 

2010 m. Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 8,6 mln. Lt. Įstatinis kapitalas padalintas į 

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

2010 m. pradţioje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo. 

2010 m. Bendrovė dirbo pelningai ir uţdirbo 2,5 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą, t.y. 

0,12 mln. Lt daugiau, negu 2009 m.  Priskaičiuota 382 tūkst. Lt pelno mokesčio. 2010 m. 

Bendrovė valstybei išmokėjo 466 tūkst. Lt dividendų. 

Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Audifina”. Paskolų 

fondo veiklos auditą atliko UAB „Tezaurus auditas“. 
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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  

 

I. Garantijos kredito įstaigoms  

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius 

 

2010 m. Bendrovė iš viso suteikė 138,7 mln. Lt garantijų uţ 197 mln. Lt kredito įstaigų 

išduotų kreditų. Iš viso suteiktos 427 garantijos arba daugiau kaip 2 kartus daugiau nei 

praėjusiais 2009 m. Uţ ţemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams kaimo verslininkams ir ţemės 

ūkio produktų perdirbėjams išduotus 150,7 mln. Lt kreditų Bendrovė suteikė 415 garantijų uţ 

92,5 mln. Lt. Uţ Lietuvos ţemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai  (toliau 

Agentūra) išduotus kreditus suteikta 46,2 mln. Lt garantijų. (1 pav.). 

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

 

Palyginus su 2009 m., dvigubai padidėjo ne tik ţemdirbiams, kaimo verslininkams ir 

perdirbėjams išduotų kreditų garantijų suma, bet ir garantijų skaičius išaugo nuo 194 iki 415. 

Garantijomis pasinaudojo ţymiai daugiau ţemdirbių, tik jų imami kreditai buvo palyginti 

maţesni. Imdami kreditus, ţemdirbiai atsakingiau vertino daromas investicijas, pagrįsčiau 

skolinosi, todėl ir sumaţėjo vidutinis kreditas: ataskaitiniais metais siekė 360 tūkst. Lt, o 2009 m. 

– 410 tūkst. Lt. 

Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradţios (1998-2010 m.) suteikta 3362 garantijos uţ 2,1 

mlrd. Lt, iš jų uţ ţemdirbių, kaimo verslininkų bei ţemės ūkio produktų perdirbėjų paimtus 

kreditus – 3306 garantijos uţ 858,7 mln. Lt, uţ Agentūros kreditus – 56 garantijos uţ 1,3 mlrd. 

Lt (2 priedas). 
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Garantijos pagal kredito įstaigas 

 

Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis. 

2010 m. daugiausiai kreditų su garantija išdavė Medicinos bankas (22 proc. visų garantijų 

skaičiaus), DnB NORD bankas (19 proc.) ir SEB bankas (17 proc.). Tačiau Medicinos banko 

suteikti kreditai yra nedideli, skirti nedideliems ūkiams finansuoti, todėl pagal suteiktų kreditų 

sumą daugiausia kreditų išdavė DnB NORD bankas (22 proc. kreditų), SEB bankas  (19 proc. 

kreditų) ir Snoro bankas (13 proc. kreditų). Beveik visos kredito įstaigos praėjusiais metais 

kreditų su garantija išdavė daugiau nei 2009 m. Ţymiai aktyvesnės buvo ir kredito unijos, kurios 

išdavė net 4 kartus daugiau kreditų su garantija (2 pav.). 

 

2 pav. Kreditai ir garantijos 2010 m. pagal kredito įstaigas (be Agentūros), mln. Lt  

 

 

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos garantijos 

 

Bendrovė teikia garantijas uţ imamus investicinius kreditus ir kreditus, skirtus trumpalaikiam 

turtui įsigyti. 2010 m. 77 proc. visų suteiktų garantijų buvo suteikta ţemdirbių imamų investicinių 

kreditų grąţinimui uţtikrinti (3 pav.). 
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2010 m. pastebima tendencija, kad ţemdirbiai apyvartinėms lėšoms pradėjo daţniau skolintis iš 

kredito įstaigų. Palyginus su praėjusiais 2009 m., Bendrovė beveik dvigubai daugiau garantijų suteikė 

uţ imamus trumpalaikius kreditus.  

 

 
3 pav. Garantijos 2010 m. pagal kreditų tipą (pagal garantijų sumą), proc.  

 

Analizuojant duomenis apie agroverslininkų imamus kreditus, matyti, kad aktyviausiai 

skolintasi III ketvirtyje, per šį laikotarpį suteikta 34 proc. visų ataskaitiniais metais garantuotų 

kreditų (4 pav.).  

4 pav. Garantijos 2010 m. pagal ketvirčius, mln. Lt  

 

2010 m. Bendrovė toliau aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos lėšų įsisavinimo, kuomet net 69 proc. kreditų su garantija buvo išduota uţ ES lėšomis 
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finansuojamus projektus. Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios 

programos priemones, 2010 m. suteikta 331 garantija uţ 63,5 mln. Lt. 

 

Garantijos pagal kliento tipą 

 

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

2010 m. išduota 62 proc. visų garantuotų kreditų, skirtų ţemdirbiams, kaimo verslininkams ir 

perdirbėjams, t.y. 95,2 mln. Lt. Su garantija daugiau skolinosi smulkios bei vidutinės įmonės 

kaime, ţemės ūkio kooperatyvai ir bendrovės (5 pav.). 

   

5 pav. Garantijos 2010 m. pagal kliento tipą (pagal garantijų sumą), proc.  

 

Daugiausia praėjusiais metais skolinosi jaunieji ūkininkai (iki 40 m. amţiaus), savo 

veiklos perspektyvą matantys kaime. Jiems suteikta virš 50 mln. Lt kreditų (55 proc. visos 

sumos), aktyviausi šioje grupėje – 30-40 metų ţemdirbiai. Veiklai pradėti ar ją plėsti bei 

modernizuoti garantuotais kreditais iš viso pasinaudojo virš 300 ūkininkų ūkių (6 pav.). 

Palyginus su 2009 m., didţiausią skolinimosi šuolį padarė jauni 20-30 metų ūkininkai – uţ jų 

imamus kreditus suteikta daugiau kaip 2 kartus garantijų. Bendrovės duomenimis, pasiskolinę 

lėšų iš kredito įstaigų ir gavę garantiją, verslą kaime pradėjo 30 ūkininkų.  
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6 pav. Garantijos 2010 m. pagal ūkininkų amžių, mln. Lt 

 

 

Garantijos pagal veiklos sritis 

 

Analizuojant suteiktas garantijas pagal veiklos sritis, didesnių struktūrinių pokyčių 

nebuvo. Kaip ir ankstesniais metais, pagal garantijų sumą ir skaičių didţioji dalis ţemės ūkio 

subjektų uţsiima augalininkyste (52 proc. visų garantijų) ir gyvulininkyste (25 proc.) (7 pav.). 

Palyginus su praėjusiais metais, sumaţėjo kaimo turizmo projektų, maţiau skolinosi ir maisto 

produktų gamybos įmonės mieste. Ankstesniais metais esant sunkumams miškininkystės 

sektoriuje, ir toliau nedrąsiai  skolinosi šios veiklos verslininkai. 

 

7 pav. 2010 m. garantijos pagal veiklos sritis (pagal garantijų sumą), proc. 
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2010 m. išaugo garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti, skaičius. 2009 

m. suteiktos 9 tokios garantijos, o 2010 m. – 25 garantijos, kurių dalis bendrame suteiktų 

garantijų portfelyje išaugo nuo 11 proc. iki 16 proc. Smulkieji verslininkai plėtoja biokuro 

gamybą, modernizuoja mėsos cechus, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas. 

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

sukuria darbo vietas.  

 

Garantijos pagal kreditų paskirtį 

 

Siekiant pagerinti ūkių struktūrą bei uţtikrinti ekonomiškai stiprių, konkurencingų ūkių 

plėtrą, reikalingos nemaţos investicijos. Bendrovės teikiamos garantijos sudaro sąlygas 

pasiskolinti lėšų iš kredito įstaigų, o tai leidţia ţemdirbiams, smulkiems kaimo verslininkams bei 

perdirbimo įmonėms modernizuoti ūkius, juos plėsti, pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti naujas 

darbo vietas kaime. Kaip ir ankstesniais metais, skolintos lėšos daugiausia buvo skiriamos ţemės 

ūkio technikai įsigyti, t.y. 54 proc. visų garantijų (8 pav.). Palyginus su praėjusiais metais, 

daugiau skolintų lėšų ţemdirbiai naudojo įvairiai gamybinei įrangai įsigyti, biologiniam turtui 

pirkti, tačiau ţymiai maţiau garantuota uţ kreditus pieno ūkio įrangai įsigyti, gamybinių pastatų 

statybai ir rekonstrukcijai.  

 

8 pav. Garantijos 2010 m. pagal kreditų paskirtį (pagal garantijų sumą), proc. 
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Garantijos pagal apskritis ir rajonus 

Beveik visų šalies rajonų ţemdirbiai ir kaimo verslininkai 2010 m. aktyviai naudojosi 

skolintomis kredito įstaigų lėšomis. Tradiciškai daugiausia skolinosi derlingose ţemėse dirbantys 

ţemdirbiai. Kauno apskrities ţemdirbiams suteiktos 83 garantijos uţ 17,2 mln. Lt, arba 19 proc. 

visų suteiktų garantijų. Nedaug atsilieka Panevėţio apskrities ūkininkai bei ţemės ūkio įmonės 

(17 proc. visų garantijų). Analizuojant garantijų suteikimą pagal rajonus, matyti, kad daugiausia 

su garantijomis skolinosi ir į savo verslą investavo Kėdainių ir Anykščių rajonų ţemdirbiai. 

Šiuose rajonuose atitinkamai suteikta 36 garantijos (6,1 mln. Lt) ir 25 garantijos (3,6 mln. Lt). 

Prie aktyvaus anykštėnų skolinimosi labai daug prisidėjo sėkmingas Medicinos banko ir 

ţemdirbių bendradarbiavimas. Skolintomis lėšomis nesinaudojo Trakų rajono, Druskininkų, 

Rietavo, Elektrėnų savivaldybių agroverslininkai (9 pav.).  

 

9 pav. Garantijų pasiskirstymas pagal rajonus 2010 m. 

 

 

II. Valstybės pagalbos administravimas 

 

Bendrovė administruoja dalies garantinio uţmokesčio ir kredito įstaigoms sumokėtų 

palūkanų kompensavimą. Iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų kreditų gavėjams 
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kompensuota 4,8 mln. Lt palūkanų ir 1,1 mln. Lt garantinio uţmokesčio. Palūkanos 

kompensuotos 910 - čiai klientų.  

2009 m. liepos 15 d. LRV nutarimu Nr. 782 ir 2009 m. gruodţio 23 d. Lietuvos 

Respublikos Ţemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-996 buvo patvirtinta, kad ţemės ūkio veiklos 

subjektams, kreditus su garantija imantiems nuo 2010 m. sausio 1 d., palūkanos nebus 

kompensuojamos. Kreditus su garantija paėmusiems iki 2009 m. gruodţio 31 d., palūkanos bus ir 

toliau kompensuojamos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir kompensacijų skyrimo 

taisykles.  

 

III. Paskolų fondo administravimas 

 
Investicinius projektus įgyvendinantiems ţemdirbiams galimybė gauti lengvatinius 

kreditus atsirado tik 2009 m. rudenį, įsteigus Paskolų fondą, kurio valdytoju buvo paskirta 

Bendrovė. Bendrovė 2009 m. paskelbė pirmąjį, ataskaitiniais metais – antrąjį ir trečiąjį finansinių 

tarpininkų (bankų ir kredito unijų) atrankos konkursus ir pasirašė sutartis su atrankos kriterijus 

atitikusiomis kredito įstaigomis. Sutartys antrajame lėšų išskolinimo etape pasirašytos su 4 

Lietuvoje veikiančiais bankais ir 8 kredito unijomis, kuriems suteikta 49,7 mln. Lt, o trečiajame 

– su 8 bankais ir 6 kredito unijomis, kuriems suteikta 77,8 mln. Lt Paskolų fondo lėšų, skirtų 

lengvatinių kreditų teikimui (10 ir 11 pav.). 

2010 m. finansiniai tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 346 lengvatinių paskolų 

sutartis uţ 96,5 mln. litų, iš jų – 341 sutartį uţ 83,1 mln. Lt pagal priemonę „Ţemės ūkio valdų 

modernizavimas – parama paskolomis“ ir  5 sutartis uţ 13,4 mln. Lt pagal priemonę „Ţemės 

ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ – 

Iš viso per tris Paskolų fondo veiklos etapus kredito įstaigoms suteikta 227 mln. Lt lėšų, 

skirtų lengvatinėms paskoloms, kuriomis pasinaudojant pasirašytos 356 sutartys uţ 100 mln. Lt.   

2010 metais daugiau nei pusė (54 proc.) įgyvendinamų projektų, kuriems suteiktos 

lengvatinės paskolos, buvo vykdomi augalininkystės srityje – pagrindą sudarė grūdinių kultūrų ir 

rapsų auginimo sektorių plėtojantys ūkiai. Apie 28 proc. projektų sudarė gyvulininkystės ūkių 

modernizavimo projektai, 16 proc. – investicijos į ţemės ūkio produktų perdirbimą ir pridėtinės 

vertės didinimą, likusią dalį – paslaugas ţemės ūkiui teikiančių ūkio subjektų paimtos 

lengvatinės paskolos. 

Daugiausia sutarčių ataskaitiniu laikotarpiu pasirašė DnB NORD bankas – 79, Ūkio 

bankas – 58, Medicinos bankas – 55, ir bankas „Swedbank“ – 46. Kredito unijų tarpe daugiausia 

sutarčių pasirašė Raseinių kredito unija – 11, kredito unija „Germano lobis“ ir Anykščių kredito 

unija – po 7 sutartis.  
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10 pav. Bankams suteiktos Paskolų fondo lėšos II-e ir III-e išskolinimo etapuose, proc. 

 

 

 

11 pav. Kredito unijoms suteiktos Paskolų fondo lėšos II-e ir III-e išskolinimo etapuose, proc. 
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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 (didţiausia rizika). 2010 m. pabaigoje didţiausią grupę sudarė standartinės rizikos 

garantijos – 30,4 proc. visų suteiktų garantijų (12 pav.).   

12 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2010-12-31, proc. 

 

Tačiau didėja didelės ir didţiausios rizikos grupėms priskirtų garantijų suma. Jeigu 2008 

m. didelės ir didţiausios rizikos grupėms (D ir E grupės) buvo priskirta 22,6 mln. Lt suteiktų 

garantijų, 2009 m. – 43,4 mln. Lt, tai 2010 m. pergrupavus išduotų garantijų portfelį, minėtosios 

rizikos grupė jau sudarė 44,7 mln. Lt. Nemaţai ţemdirbių bei smulkių ir vidutinių įmonių kaime, 

iki šiol neturėję finansinių problemų, susidūrė su sunkumais vykdant prisiimtus finansinius 

įsipareigojimus kredito įstaigoms. Tam įtakos turėjo ekonominė krizė Lietuvoje, sutrikę 

atsiskaitymai uţ ţemės ūkio produktus, kritusi turto vertė, sumaţėjusi produkcijos realizavimo 

rinka bei kitos prieţastys, atsiliepusios ūkininkų, ţemės ūkio įmonių bei smulkiųjų kaimo 

verslininkų veiklai. 2011-2013 m. Bendrovė planuoja, kad gali būti vykdyti garantiniai 

įsipareigojimai uţ 35,4 mln. Lt, iš to skaičiaus uţ ţemės ūkio produktų perdirbėjus ir smulkius 

bei vidutinius verslininkus kaime – 23,8 mln. Lt, uţ ţemdirbius – 11,5 mln. Lt.  
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Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas garantinių 

įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinio uţmokesčio (90 proc. klientų 

sumokėto uţmokesčio) ir uţdirbto grynojo pelno. 2010 m. pabaigoje sukaupta 79,6 mln. Lt 

garantiniams įsipareigojimams vykdyti. 

 Bendrovė, siekdama sumaţinti 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 

ataskaitinius metus pritarta 364 bankų prašymams dėl kredito sutarčių sąlygų pakeitimo, iš to 

skaičiaus 75 kredito gavėjams atidėtas galutinis kredito grąţinimo terminas. 

2010 m. gruodţio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis 

išduotomis garantijomis, t.y. blogų garantijų dalis, sudarė 0,7 proc. nuo visų per veiklos 

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

garantijų (be Agentūros) – 1,7 proc. (13 pav.).  

 

 

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

 

Nepaisant visų sunkumų, 2010 m. Bendrovė įvykdė tik vieną garantinį įsipareigojimą ir 

bankui išmokėjo 73 tūkst. Lt. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį bankams iš viso išmokėta 

beveik 14,5 mln. Lt uţ 101 kredito gavėjų negrąţintus kreditus, iš jų uţ ilgalaikius kreditus – 13 

mln. Lt, uţ trumpalaikuis kreditus - 1,5 mln. Lt (3 priedas). 

Bendrovė, įvykdţiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja atgręţtinio reikalavimo 

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

arba patys skolininkai geranoriškai grąţina skolą pasirašydami susitarimus dėl skolos grąţinimo. 
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2010 m. iš skolininkų susigrąţinta 186 tūkst. Lt skolos, iš viso per 2000-2010 m. susigrąţinta 3,5 

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

teismo būdu – 45,8 tūkst. Lt. Iš 96 skolininkų pilnai skolą grąţino 35 ūkininkai. Dalis skolų yra 

nurašoma, kadangi  susigrąţinti skolą nebėra jokių galimybių. Iš viso nurašyta 5,9 mln. Lt skolų 

arba 40,9 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 

Tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir ryšių plėtojimas labai 

reikšmingas formuojant efektyvias garantijų schemas. Bendrovė aktyviai vykdo tarptautinio 

bendradarbiavimo programas tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje, nuolat plėtoja ryšius su ES 

institucijomis, Europos garantinių institucijų asociacija, Centrinės ir Rytų Europos šalių 

partneriais. 

Bendrovė nuo 2001 m. yra Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM), 

vienijančios visos Europos garantines institucijas, narė. AECM atstovauja 34 kreditų garantijų 

institucijoms ir nacionalinėms asociacijoms, veikiančioms 21 ES šalyje ir Turkijoje. Asociacija 

konsoliduoja ir vysto garantijų kaip finansinių instrumentų vaidmenį smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtroje, skatina Europos garantijų institucijų teisinės bazės ir darbo principų harmonizavimą, 

atstovauja ir gina narių interesus ES institucijose bei teikia pasiūlymus ir idėjas įvairioms 

ekonominėje politikoje dalyvaujančioms organizacijoms. Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja 

AECM organizuojamose darbo grupėse bei seminaruose. 

Bendrovė 2010 m. dalyvavo kongrese „Subordinuotų kreditų  finansavimas“, kurį organizavo 

Europos garantinių institucijų ir Vokietijos Garantijų bankų asociacijos. Konferencijos metu 

buvo diskutuojama aktualiomis temomis - įmonių rizikos kapitalo finansavimas, subordinuotų 

kreditų poreikis ir svarba ekonomikos sunkmečio ir atsigavimo laikotarpiu. 

2010 m. įvyko du Ţemės ūkio ir kaimo plėtros darbo grupės susitikimai, organizuoti 

AECM asociacijos ir Vengrijos garantijų fondo. Susitikimų metu buvo supaţindinama su 

garantijų fondų veiklos principais, teikiant garantijas ţemės ūkio sektoriui, suformuoti darbo 

grupės pasiūlymai bei nustatyta asociacijos pozicija ţemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais 

diskusijose su ES institucijomis. Bendrovė ne tik semiasi patirties iš Vakarų Europos šalių, bet ir 

kaip lygiavertis partneris pats dalinasi patirtimi, aktyviai dalyvauja konsultuojant garantines 

institucijas garantijų klausimais. Įvertinus Lietuvos efektyvią patirtį diegiant finansų inţinerijos 

priemonę – Paskolų fondą, buvo suorganizuotas darbo grupės susitikimas Vilniuje. Bendrovės  

patarimais ir patirtimi pasinaudojo Italijos, Vengrijos, Portugalijos, Rumunijos atstovai.  
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Bendrovės, Ţemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai 

dalyvavo darbo grupės susitikime „Kreditų fondo įkūrimo uţdaviniai“, organizuotame Latvijos 

Respublikos Ţemės ūkio ministerijos ir Latvijos ţemės ūkio konsultavimo ir mokymų centro. Šio 

susitikimo metu pasidalinta įgyta patirtimi, kuriant, administruojant bei valdant finansų 

inţinerijos priemonę – Paskolų fondą. 

Lietuvos patirtis, tobulinant garantinius instrumentus ir siekiant ūkio subjektams lengviau 

pasinaudoti finansiniais ištekliais, buvo įtraukta į AECM „Garantijos ir ekonomikos atsigavimas: 

garantinių priemonių poveikis ekonomikos sunkmečiu“ studiją.  

Bendrovės teikiamos paslaugos ir patirtis pristatyta Ukrainos, Latvijos atstovams. 

Uţmegzti santykiai su Juodkalnijos ţemės ūkio ministerijos atstovais, kartu aptartos galimybės 

dėl tolimesnio bendradarbiavimo, siekiant padėti jų šalies ţemdirbiams lengviau gauti 

finansavimą iš kredito įstaigų.   

 

Informacijos sklaida šalyje 

Bendrovė palaiko glaudţius dalykinius ryšius su bankais, kredito unijomis, ţemdirbių 

organizacijomis. 2010 m. Bendrovė dalyvavo seminaruose, mokymuose bei savo veiklos 

pristatymuose, kurie aprėpė visą šalies teritoriją. Taip pat dalyvavo specializuotose parodose „Ką 

pasėsi…2010”, ,,AgroBalt 2010“.  

Bendrovės iniciatyva buvo surengti susitikimai su kredito įstaigų atstovais, 

suorganizuotas seminaras Kaune bankų ir Lietuvos centrinės kreditų unijos darbuotojams 

aktualiais ţemės ūkio dabarties įvertinimo ir ateities klausimais. 

Dalyvauta Šiaulių banko, Medicinos banko, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, 

kredito unijų darbuotojų mokymuose. Šių susitikimų tikslas - skleisti informaciją apie Bendrovę, 

jos veiklą, procedūras, teikiamas paslaugas.  

Bendrovės veikla, paslaugos bei galimybės gauti kreditus verslui pradėti ar toliau plėtoti 

buvo pristatytos seminaruose ūkininkams ir kaimo verslininkams. Seminarai buvo organizuojami 

Ukmergės, Raseinių, Telšių, Kretingos, Šilutės, Kauno, Birţų rajonų ūkininkams ir 

verslininkams. Seminarų dalyvių aktyvumas, klausimų gausa parodė, kad informacijos trūksta, ir 

seminarai, skirti konkrečiai klausytojų grupei, yra naudingi. 

Kiekvieną mėnesį Ţemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių skyriui pateikiama informacija 

apie suteiktas garantijas ir pakeitimus bendrovės veikloje. Minėtoji informacija vėliau 

perduodama  ţiniasklaida, patalpinama Bendrovės internetiniame tinklalapyje. 2010 m. 

Bendrovė paruošė ir išplatino kredito įstaigoms bei ţemės ūkio subjektams anketas, kurias 

susisteminę išsiaiškino skolinimosi iš kredito įstaigų apimtis, galimybes, tendencijas. Buvo 

suvesti praėjusių metų ţemės ūkio bendrovių ir ţemės ūkio įmonių ūkinės-finansinės veiklos 
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rezultatai, atlikta jų analizė. Visa apibendrinta medţiaga pristatyta kredito įstaigų darbuotojams 

surengtame seminare.  

Nemaţai dėmesio Bendrovė skyrė jai įgyvendinti patikėtos naujos finansų inţinerijos 

priemonės – Paskolų fondo - pristatymui ir sklaidai. Apie Paskolų fondo veiklą ir galimybes 

pravedė seminarų ciklą bankų ir kredito unijų darbuotojams. Siekdama uţtikrinti efektyvų 

visuomenės informavimą apie teikiamus lengvatinius kreditus, Bendrovė vykdė Paskolų fondo 

viešinimą spaudos leidiniuose, atstovaujančiuose ţemės ūkio sektorių, sukurtose interneto 

svetainėse.  

 

 

 

 

UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas 

Direktorė        Danguolė Čukauskienė 

 


