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UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO 2021 M. METINIS PRANEŠIMAS 

 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo metinis pranešimas paruoštas atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 

d. nutarime Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ 

nurodytus reikalavimus valstybės valdomoms įmonėms.  

Šiame metiniame pranešime UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau vadinamas Bendrove. 

 

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ 

 

Bendrovės pavadinimas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas  

Įregistravimo data  1997 m. lapkričio 26 d. 

Bendrovės registras VĮ Registrų centras 

Įmonės kodas 124261860 

Veiklos laikotarpis neribotas 

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Galiojančių įstatų registravimo data 2020 m. birželio 29 d. 

Įstatinis kapitalas 2,49 mln. Eur 

Buveinės adresas Blindžių g. 17, Vilnius 

Telefono numeris 8 5 2608406 

Elektroninio pašto adresas info@garfondas.lt 

Interneto tinklalapis www.garfondas.lt 

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO VEIKLOS KRYPTYS 

 

Bendrovė yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymą, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“. 

Siekiant užtikrinti efektyvų investavimą srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra 

nepakankamas ir neoptimalus, bei siekiant skatinti ekonomiškai efektyvias investicijas, Lietuvos Respublikos 

nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu nustatyta, kad nacionalinės plėtros įstaigos (toliau – NPĮ) veiklą vykdys 
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finansų įstaigos. Vadovaudamasi minėtu įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 17 d. 

nutarimu Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti Nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pavedė Bendrovei vykdyti NPĮ 

veiklą. Lietuvos banko 2019 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. 241-1 Bendrovė įrašyta į Nacionalinių plėtros įstaigų 

sąrašą. 

 

Bendrovės veikla apima šias pagrindines kryptis:  

 

 

Atsižvelgiant į Lietuvoje 2020 m. kovo mėn. paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl 

koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio ir dėl šios priežasties siekiant sumažinti sukeltus padarinius ūkio 

subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra bei 

akvakultūra ir žuvininkyste, Žemės ūkio ministerija padidino finansinių priemonių prieinamumą, sudarydama 

palankesnes skolinimosi sąlygas, siekiant užtikrinti ūkio subjektų veiklos tęstinumą. Dėl COVID-19 ligos 

protrūkio sukeltos ekonominės krizės finansų įstaigos ir kiti finansų tarpininkai, siekdami riboti papildomos 

rizikos prisiėmimą, ženkliai apribojo verslo kreditavimą, dėl ko pasiskolinti rinkoje tapo sudėtinga. Dėl COVID-

19 ligos protrūkio neigiamų pasekmių sumažėjo žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų galimybės įvykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus. Todėl valstybė turėjo priimti greitus ir konkrečius sprendimus, vienas tokių 

sprendimų – padidinti finansinių išteklių prieinamumą. Siekiant įgyvendinti numatytus sprendimus, Bendrovei 

buvo pavesta: 

▪ įgyvendinti naujas skatinamąsias finansines priemones, 

▪ per finansų tarpininkus teikti lengvatines paskolas nukentėjusiems nuo COVID-19, 

▪ mažinant ūkio subjektų finansinę naštą, kompensuoti palūkanas ir tiems ūkio subjektams, kurie ima 

kreditus be Bendrovės garantijos, 

▪ teikti individualias garantijas koronaviruso protrūkio laikotarpiu (kitomis sąlygomis, nei įprastinės 

individualios garantijos). 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-469 buvo pakeisti Bendrovės individualių 

garantijų teikimo nuostatai, kuriuose nustatytos garantijų teikimo sąlygos ūkio subjektams, nukentėjusiems 

nuo koronaviruso protrūkio. Už ūkio subjektų, susidūrusių su likvidumo problemomis, imamas paskolas ar 

lizingo paslaugas, finansų įstaigoms teikiamos iki 90 proc. neatgautos paskolos ar lizingo sumos garantijos ir 

Individualios 

garantijos finansų 

įstaigoms

Finansinių priemonių 

administravimas

Dalies paskolų 

palūkanų ir garantinės 

įmokos 

kompensavimas

Licencijuotų sandėlių 

administravimas

Konsultavimas, 

mokymai, 

informacijos sklaida
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iki 35 proc. negrąžintos paskolos ar lizingo sumos garantijos. Garantuojama tiek už imamas investicines 

paskolas ar lizingo paslaugas, tiek ir už apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas. Atsirado nauja galimybė 

gauti garantijas už perfinansuojamą kitoje finansų įstaigoje turėtą negarantuotą paskolą. Teikiant šias garantijas 

didžiausia paskolos suma negali viršyti 5 mln. Eur ir garantijos trukmė negali viršyti 6 metų. 

Naujas funkcijas ir pavedimus Bendrovė turėjo įgyvendinti greitai bei kokybiškai, kas pareikalavo 

papildomų žmogiškųjų ir laiko resursų. 

 

Individualių garantijų teikimas finansų įstaigoms 

 Bendrovės individualios garantijos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir Žemės ūkio ministro 

2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-624 patvirtintais individualių garantijų teikimo nuostatais, kuriuose 

nustatytos esminės individualių garantijų teikimo sąlygos. Garantijos teikiamos finansų įstaigoms už Lietuvos 

Respublikoje veikiantiems ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkio veikla, žemės ūkio produktų 

gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, suteiktas paskolas, skirtas 

investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms papildyti, įskaitant darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems 

mokesčiams mokėti, finansinės nuomos (lizingo) paslaugas bei viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros 

agentūrai (toliau – Agentūra) suteiktas paskolas, skirtas žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams 

pirkimams vykdyti. 

Bendrovė garantijas teikia finansų įstaigoms, kurių paskutinių finansinių metų metinių finansinių 

ataskaitų rinkinys buvo audituotas ir kurios sudariusios su Bendrove individualių garantijų teikimo sutartis, 

kuriose nustatytos garantijų suteikimo ir garantinių įsipareigojimų vykdymo sąlygos ir procedūros, individualių 

garantijų stebėsena, finansinių įsipareigojimų priežiūros bei kt. sąlygos. 

Individualios garantijos teikiamos tik dėl tų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, kurios 

skirtos finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės 

valdymo organų patvirtintus garantijų teikimo kriterijus, finansuoti ir teikiamos finansinių sunkumų 

neturintiems ūkio subjektams.  

Individuali garantija teikiama ne didesnei kaip 1,16 mln. Eur investicinei paskolai, ne didesnei kaip 

1,16 mln. Eur finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos daliai sumokėti ir ne didesnei kaip 1,16 

mln. Eur paskolai, skirtai apyvartinėms lėšoms papildyti. Bendra kelių investicinių paskolų garantijų suma, 

atsižvelgiant į grąžintas paskolų dalis, vienam ūkio subjektui negali viršyti 1,16 mln. Eur, bendra lizingo garantijų 

suma, atsižvelgiant į grąžintas lizingo įmokas, vienam ūkio subjektui negali viršyti 1,16 mln. Eur ir bendra 

paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms papildyti, vienam ūkio subjektui negali viršyti 1,16 mln. Garantijų suma už 

Agentūrai teikiamas paskolas neribojama. 

Už garantijų suteikimą ūkio subjektai moka vienkartinę garantinę įmoką. Bendrovės garantijų teikimo 

schema yra pilnai save finansuojanti, todėl nustatytas garantinės įmokos dydis turi atitikti reikalavimus, kad 
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mokama garantinė įmoka padengtų įprastinę riziką, susijusią su garantijos suteikimu, garantijų schemos 

administravimo išlaidomis ir pakankama metine kapitalo grąža. 

Bendrovės prisiimamiems įsipareigojimams pagal garantijas vykdyti suteikiama valstybės garantija. 

Prisiimti įsipareigojimai vienu metu negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto valstybės 

garantijų limito. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 177 „Dėl valstybės garantijų 

ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės 

„Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų“ Bendrovei suteikė valstybės 

garantijas už įsipareigojimus, prisiimtus 2021 m. ir ankstesniais metais, kurių suma vienu metu negali viršyti 

153,6 mln. Eur. Bendrovės garantiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 113,76 

mln. Eur (1 priedas).  

 

Finansinių priemonių įgyvendinimas ir administravimas 

Siekiant padidinti agrarinio sektoriaus konkurencingumą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes 

finansavimo galimybes srityse, kuriose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ar neoptimalus, nuolat 

ieškoma galimybių diegti naujas finansines priemones, sudaryti palankesnes skolinimosi sąlygas ūkio 

subjektams. Naujų finansinių priemonių taikymas padeda palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo 

kūrimui ir plėtrai, skatina ne tik žemdirbių, bet ir smulkių ir vidutinių įmonių verslumą kaimo vietovėse, didina 

jų konkurencingumą ir svarbiausia – leidžia kurti ir išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams, didinti jų pajamas.  

Problema, su kuria susiduria verslas kaime, siekdamas išlaikyti verslo stabilumą dėl COVID-19 ligos 

protrūkio, yra lėšų trūkumas, susijęs tiek su apyvartinio kapitalo, tiek su investicijų poreikiu. Likvidumo bei 

mokumo problema turi ženklios įtakos ir ūkio subjektų jau prisiimtų finansinių įsipareigojimų savalaikiam 

vykdymui. Siekiant ūkio subjektams padėti šioje sudėtingoje situacijoje, Bendrovei pavesta įgyvendinti naujas 

skatinamąsias finansines priemones, kurios užtikrintų ūkio subjektų veiklos tęstinumą bei mokumą. 

Sėkmingam finansinių priemonių įgyvendinimui ir siekiant kaimo verslo sektoriui pasiūlyti daugiau 

finansinių priemonių, įkurti 3 fondų fondai, kurie laikomi atskira finansine grupe Bendrovės sudėtyje: Paskolų 

fondas, Žemės ūkio fondas ir KPP finansinių priemonių fondas. Paskolų fondui ir Žemės ūkio fondui finansuoti 

naudojamos valstybės biudžeto lėšos, pritraukiant ir finansų tarpininkų privačias lėšas, todėl jų apskaita 

vykdoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, o jų veiklos ataskaita 

ruošiama atskirai nuo Bendrovės metinio pranešimo. KPP finansinių priemonių fondui be valstybės biudžeto 

lėšų naudojamos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos. 

 

Valstybės pagalbos administravimas 

Bendrovė administruoja valstybės ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos (toliau kartu – valstybės 

pagalba) teikimą ūkio subjektams, imantiems paskolas ir lizingo paslaugas. Bendrovė priima sprendimus dėl 

valstybės pagalbos skyrimo, dalies garantinės įmokos ir dalies palūkanų kompensacijų dydžio.  
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Už garantijos suteikimą ūkio subjektai Bendrovei moka garantinę įmoką. Dalis šios garantinės įmokos 

ūkio subjektams kompensuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 

12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių 

patvirtinimo“, 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 „Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už 

kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui 

taisyklių patvirtinimo“ ir 2012 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-419 „Dėl dalies garantinio užmokesčio 

kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“. 

Ūkio subjektams palūkanos, sumokėtos už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, 

kompensuojamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 

3D-877 „Dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių suteikta UAB 

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

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr.3D-691 

„Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus 

kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių 

patvirtinimo“, administruojamas palūkanų kompensavimas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, 

paėmusiems paskolas ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-482 patvirtino 

valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio 

laikotarpiu“ schemą. Pagalba pagal šią priemonę teikiama kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, 

užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), žemės 

ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) 

prekyba. Taip pat pagal minėtą schemą nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Bendrovei buvo 

pavestas palūkanų kompensavimo administravimas, kai minėtiesiems ūkio subjektams paskolos ar lizingo 

paslaugos suteiktos be Bendrovės garantijos. Tai ūkio subjektams sudaro dar palankesnes skolinimosi sąlygas, 

sumažina skolinimosi kaštus. Šių funkcijų išplėtimas ir atlikimas pareikalavimo iš Bendrovės nemažų žmogiškųjų 

išteklių bei laiko sąnaudų. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 3D-601 patvirtino 

valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas žuvininkystės sektoriui COVID-

19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemą, kuri taikoma akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros 

produktų gamyba, akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu. 

Garantinės įmokos ir palūkanų kompensacijoms lėšos skiriamos iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo 

plėtros skatinimo programos ir buvo išmokamos Bendrovei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos ir Bendrovės 2021 m. vasario 5 d. susitarimu Nr. 8P-21-020/5B-2021/14. Bendrovė, gavusi lėšas 

palūkanų kompensacijoms, jas sumoka ūkio subjektams. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Bendrovės 2021 m. vasario 10 d. 

susitarimu Nr. 8P-21-023/5B-2021/18 Bendrovei kompensuojamos išlaidos, patirtos dėl valstybės pagalbos 
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administravimo. Pagal sutartį dalies palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimo administravimui, veiklos 

plėtros užtikrinimui buvo skirta 157,7 tūkst. Eur iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo 

programos.  

 Bendrovė 2021 m. pabaigoje veiklos plėtrai užtikrinti įsigijo kompiuterinę programą „Paskolų 

valdymo informacinė sistema“ už 49,61 tūkst. Eur.  

Iš viso valstybės pagalbos administravimui ir veiklos plėtros užtikrinimui 2021 metais buvo panaudoti 

135,9 tūkst. Eur. 

 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių 

kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ Bendrovei pavesta administruoti Licencijuotų sandėlių 

kompensavimo fondą. Bendrovė vykdo Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų apskaitą. Šio fondo 

lėšos (500,1 tūkst. Eur) laikomos Lietuvos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje. Laikinai laisvas Licencijuotų 

sandėlių kompensavimo fondo lėšas nustatyta tvarka valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo priima 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fonde naudojamos valstybės biudžeto lėšos, todėl jų apskaita 

vykdoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.  

 

BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Bendrovės misija – skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą bei alternatyvių verslų kūrimą 

kaimo vietovėse. 

Vizija – tapti klientų ir partnerių pripažinta pažangia organizacija Lietuvoje, teikiančia kokybiškas ir 

rinkoje paklausias finansines paslaugas. 

Pagrindinis tikslas – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių 

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

palankias skolinimosi sąlygas siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, taikant novatoriškus ir 

efektyvius finansavimo modelius ir priemones. Bendrovė taip pat turi siekti pelningos veiklos ir išlikti finansiškai 

nepriklausoma. 

Vertybės, siekiant įgyvendinti Bendrovės viziją:  

▪ Profesionalumas – svarbu ne tik pasiūlyti paslaugas, bet ir jas profesionaliai atlikti. Savo darbo 

rezultatams keliami aukščiausi rezultatai. Darbuotojai sukaupę didelę patirtį, yra darbuotojų, įmonėje dirbančių 

nuo jos veiklos pradžios. Nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų įsisavinimas kiekvieno Bendrovės darbuotojo 

vertybė. 

▪ Atsakomybė – prisiimama atsakomybė už savo veiksmus, sprendimus, įgyvendinant akcininko 

pavedimus. Atkakliai siekiame užsibrėžtų tikslų. 
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▪ Nuoširdumas ir paprastumas – tiek su finansų įstaigų darbuotojais, tiek su esamais bei būsimais 

mūsų paslaugų gavėjais stengiamasi bendrauti nuoširdžiai, aiškiai, paprastai,  dedamos visos pastangos 

suprasti kiekvieną ir operatyviai suteikti reikalingiausią informaciją. Dėmesys klientų ir partnerių poreikiams – 

viena didžiausių Bendrovės vertybių. 

▪ Bendradarbiavimas – visi kartu tariamės kaip įvykdyti užduotis ir pasiekti optimalius rezultatus, 

dalinamasi turima ir gaunama naujausia informacija. Vadovaujamės lozungu – tik vienybėje yra stiprybė.  

Siekiant tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir pabrėžti savo vertybes, Bendrovė nusistatė 

3 veiklos kryptis ir tikslus, numatytoms kryptims sėkmingai įgyvendinti. 

 

 

 

Kiekvienam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai, jų matavimo rodikliai. Šių rodiklių įgyvendinimas 

pateikiamas Strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitoje. 

Siekiant užtikrinti prisiimtų garantinių įsipareigojimų įvykdymą finansų įstaigoms, Bendrovė iš savo 

lėšų kaupia atidėjinius garantiniams įsipareigojimams vykdyti. Konkretų atidėjinių, skirtų garantinių 

įsipareigojimų vykdymui, dydį nustato Bendrovės valdyba. Bendrovės Strategijoje numatyta, kad turimų 

atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis būtų ne mažesnis kaip 

100 proc., o įvykdytų garantinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų santykis neviršytų 5 proc. 2021 m. gruodžio 

mėn. 31 d. turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas rodiklis siekė 

108 proc., įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis per veiklos laikotarpį išduotomis garantijomis, 

t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,3 proc. 
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Žemės ūkio ministerijos strateginiame plane Bendrovei nustatyti rodikliai: 

 Strateginio tikslo matavimo rodiklis 
Planuota rodiklio vertė 

2021 m. 

Faktinė rodiklio vertė 

2021 m. 

1. Grynasis pelningumas, proc. 4 22,3 

2. 

Turimų atidėjinių garantiniams 

įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal 

garantijas rodiklis, proc. 

>100 108 

3. 

Suteiktos finansinės paslaugos žemės ūkio 

veiklos subjektams, naudojantis finansinėmis 

priemonėmis, suteiktų paskolų skaičius 

350 766 

 

Visi Bendrovei nustatyti rodikliai buvo pilnai įvykdyti ir ženkliai viršyti. Bendrovė ataskaitiniu 

laikotarpiu dirbo pelningai, gauta 371,2 tūkst. Eur grynojo pelno. Pelnas, lyginant su 2020 m., padidėjo 1,5 

karto. Atsižvelgiant į COVID-19 ligos sukeltą situaciją ir siekiant užtikrinti pakankamą žemės ūkio ir 

žuvininkystės veikla užsiimančių ūkio subjektų likvidumą bei veiklos tęstinumą, Bendrovei buvo pavesta 

įgyvendinti naujas skatinamąsias finansines priemones, ataskaitiniais metais, lyginant su 2020 m., suteikta 

beveik du kartus daugiau individualių garantijų. 

Taip pat Bendrovei buvo skirtas finansavimas už valstybės pagalbos priemonių (garantinių įmokų ir 

palūkanų kompensavimo) administravimą. 

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

valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ patvirtintais valstybės 

valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nustatytais ataskaitų skelbimo terminais, visos 

finansinės ataskaitos (metinė ir tarpinės) yra skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje. 

Bendrovė nuolat investuoja į veiklos efektyvumo didinimą. Sukurta vidaus informacinė sistema, kuri 

nuolat tobulinama, atsižvelgiant į veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, optimizuojant procesus ir 

siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą. Įdiegta finansinių produktų apskaitos sistema leidžia automatizuotai 

atlikti pagrindines Bendrovės funkcijas – paskolų ir garantijų apskaitą, projektų vertinimą, monitoringą, 

palūkanų kompensavimą, finansinių priemonių administravimą ir kt. funkcijas. Taip pat įdiegtos buhalterinės 

apskaitos, personalo, darbo laiko, darbo užmokesčio apskaitos programos. Nuo 2019 m. Bendrovėje įdiegta 

dokumentų ir procesų valdymo sistema „DocLogix“. Siekdama užtikrinti veiklos plėtrą (pasiruošimas lengvatinių 

paskolų teikimui ir (ar) lengvatinių paskolų teikimo administravimui), Bendrovė 2021 m. vykdė kompiuterinės 

programinės įrangos „Paskolų valdymo informacinė sistema” pirkimo procedūras. Viešojo pirkimo laimėtoja 

buvo pripažinta UAB „Creditonline” ir su ja buvo pasirašyta kompiuterinės programinės įrangos diegimo, 

konfigūravimo bei palaikymo sutartis. Planuojama, kad 2022 m. programinė įranga bus pilnai įdiegta, bei bus 

atlikti Bendrovės darbuotojų mokymai. 
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Bendrovės vidinėje aplinkoje nenustatyta reikšmingų aplinkybių, kurios keltų pavojų, įgyvendinant 

Bendrovės nustatytus strateginius tikslus bei siektiną viziją. Didesnio pelno siekis nėra Bendrovės pagrindinis 

tikslas, tačiau tik pelninga veikla leidžia pasiekti Bendrovei iškeltus strateginius tikslus. Didesnis suteiktų 

individualių garantijų skaičius ir naujų finansinių priemonių įgyvendinimas 2021 m. užtikrino Bendrovės 

pakankamas pajamas. Tolesnei efektyviai ir sėkmingai veiklai užtikrinti, Bendrovė turi: 

▪ sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai teikiant individualias garantijas; 

▪ didinti teikiamų finansinių paslaugų skaičių; 

▪ toliau sėkmingai administruoti valstybės pagalbos administravimo priemonių taikymą (skolinimosi 

kaštų mažinimas patrauklus ūkio subjektams, motyvuoja juos skolintis); 

▪ stiprinti Bendrovės veiklos kontrolę ir rizikos valdymą; 

▪ siekti kuo operatyviau teikti kokybiškas ir pažangias paslaugas savo klientams bei partneriams, 

trumpinti garantijos suteikimo laiką; 

▪ didinti informacijos sklaidą, siekiant padidinti ūkio subjektų, besinaudojančių Bendrovės teikiamais 

finansiniai instrumentais, skaičių. 

Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita teikiama atskirai nuo metinio pranešimo. 

 

Darnus vystymasis 

Įgyvendindama aukščiau numatytus tikslus ir uždavinius, Bendrovė siekia užtikrinti ilgalaikę ir 

kryptingai formuojamą tvarią socialiai atsakingos organizacijos veiklos praktiką. Bendrovė prisideda prie šalies 

darnaus vystymosi politikos, siekiant racionaliai suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius interesus. 

Visi šie veiksniai papildo vienas kitą, pagrindinį dėmesį sutelkiant į žmogaus gyvenimo kokybę. Darnus 

vystymasis – tai geresnė gyvenimo kokybė tiek šiai, tiek būsimoms kartoms.  

Įgyvendinant darnaus vystymosi principus – aplinkos apsaugos, ekonomikos vystymosi ir socialinės 

gerovės - Bendrovė planiniu laikotarpiu numačiusi pasitvirtinti darnumo politiką, kurioje būtų apibrėžti taikomi 

tvarumo principai ir priemonės.  

Šiuo metu Bendrovėje patvirtintas Etikos kodeksas, kuris nustato visų Bendrovės darbuotojų elgesio 

ir veiklos principus ir reikalavimus, kurių privalo laikytis kiekvienas darbuotojas, kad būtų puoselėjamos 

Bendrovės vertybės, stiprinamas Bendrovės ir jos darbuotojų autoritetas, nepriklausomumas, ugdoma 

atsakomybė už savo veiksmus, ugdomi pagarbūs ir geranoriški darbuotojų tarpusavio santykiai bei santykiai su 

klientais, kitomis institucijomis. Bendrovėje nėra teikiamas pranašumas ar ribojimas asmeniui dėl jo lyties, 

amžiaus, tautybės, kilmės, tikėjimo, socialinės padėties ir pan. Taip pat patvirtintos darbuotojų apmokėjimo ir 

skatinimo taisyklės, kurios leidžia užtikrinti vidinį teisingumą ir išorinį konkurencingumą. Bendrovė nuolat 

rūpinasi savo darbuotojų sveikata ir inicijuoja periodinius (kas 2 metai) sveikatos patikrinimus, darbuotojai 

apdrausti savanorišku sveikatos draudimu ir draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. 2020 m. dėl COVID-19 ligos 

įvedus karantiną, ypatingas dėmesys skirtas kiekvieno darbuotojo saugiam darbui užtikrinti. 
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Bendrovės teikiamų paslaugų dėka modernizuojamas žemės ūkio verslas, taikomos inovatyvios 

technologijos, kuriami alternatyvūs verslai kaime, o tai užtikrina gyventojų užimtumą, didina dirbančiųjų 

pajamas. 2021 m. 21 proc. visų suteiktų garantijų buvo už paskolas, skirtas alternatyviems verslams kurti ar 

plėtoti kaimo vietovėse. Bendrovė, teikdama garantijas, palaiko naujų aplinkosauginių priemonių įgyvendinimą 

žemės ūkio sektoriuje (pvz. tausus gamtos išteklių valdymas ir naujų inovatyvių, alternatyvios energetikos 

technologijų vystymosi skatinimas ir kt.). Garantuoti kreditai buvo skiriami naujų technologijų diegimui ir taip 

prisidėjo prie poveikio aplinkai mažinimo. Dėl tobulinamos žemės ūkio politikos dėmesys aplinkos apsaugai ir 

klimato pokyčiams nuolatos didėja. Tai leidžia sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį, naudojamų trąšų kiekį ir atitinkamai pagerinti vandens kokybę. Klimato kaitos sąlygomis 

pažangus ūkininkavimas, grįstas mokslu ir inovacijomis, yra vienas iš būdų tai pasiekti. Naujoms technologijoms 

reikalingos nemažos lėšos, o jų gauti dažniausiai galima tik pasiskolinus iš finansų įstaigų. Bendrovės teikiamos 

paslaugos nemaža dalimi prisideda prie finansinių išteklių prieinamumo didinimo. 

Žemdirbiai, o taip pat ir miškininkai, žuvininkai yra ne tik gamtos išteklių naudotojai, bet ir 

nepakeičiami ekosistemų, gamtos buveinių bei kraštovaizdžio tvarkytojai. Jie yra pagrindiniai natūralios 

gamtinės aplinkos sergėtojai, nes rūpinasi gamtos ištekliais – dirvožemiu, vandeniu, oru ir biologine įvairove. 

Skolintos lėšos, kurias gauti padeda Bendrovės teikiamos garantijos bei įgyvendinamos finansinės priemonės, 

skatina atsižvelgti į priemones, kurios teikia didelę pridėtinę vertę aplinkosaugos srityje: pavyzdžiui, 

daugiamečių ganyklų išlaikymą, kraštovaizdžio išlaikymą ir kūrimą, ekologinį ūkininkavimą bei tokias žemės 

ūkio sistemas, kuriomis užtikrinama gera dirvožemio būklė, biologinė įvairovė. 

Žemės ūkis yra susijęs su maisto gamybos sektoriumi, kuris užtikrina gyventojų aprūpinimą maistu. 

Nuo šio sektoriaus veiklos ir ūkininkavimo pobūdžio priklauso visuomenės gerovė ir ateitis. 

Bendrovės suteiktos paslaugos prisideda prie kaimo gyventojų gerovės kilimo, pajamų didinimo, 

atskirties tarp kaimo ir miesto mažinimo. Garantijų teikimas bei įvairių finansinių priemonių taikymas sudarė 

galimybes kaimo verslininkams pasiskolinti lėšų iš finansų įstaigų, o tai leido jiems plėtoti savo verslą ar kurti 

naujus verslus, sukuriant naujas darbo vietas ar išsaugant esamas. Bendrovės teikiamos paslaugos 2021 m. 

padėjo sukurti ir išsaugoti 3,1 tūkst. darbo vietų. Bendrovė pagal savo kompetencijas prisideda prie kaimo 

plėtros formavimo ir įgyvendinimo, dalyvaujant kaimo plėtros procesuose, kuriant tvarią ūkininkavimo sistemą. 

Bendrovės teikiamos paslaugos aktualios tiek tų paslaugų gavėjams, tiek visai šalies ekonomikai. 

Pažanga, inovacijos, ekologija be skolintų lėšų būtų sunkiai įgyvendinamos, o šias lėšas gauti finansų 

institucijose neturint pakankamai įkeičiamo turto yra sudėtinga. Bendrovė tapo svarbiu partneriu ir garantu 

besiskolinantiems. Tai patvirtina ir valstybės sprendimas Bendrovei suteikti nacionalinės plėtros įstaigos statusą. 

 

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

Valstybei priklauso 100 procentų Bendrovės akcijų. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai 

pavesta patikėjimo teise valdyti, naudoti akcijas ir disponuoti jomis. Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. 
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gruodžio 31 d. sudarė 2 490 732 Eur. Jis padalintas į 860 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali 

vertė yra 2896,2 Eur. 

2021 m. pabaigoje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo. 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdymo organai yra: 

▪ visuotinis akcininkų susirinkimas, 

▪ Bendrovės stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas, 

▪ Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, 

▪ Bendrovės direktorius – Bendrovės vadovas. 

 

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės organizacinė struktūra: 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas  

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, kurio kompetencija 

bei akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu. Visuotinio 

akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Žemės ūkio ministerija kaip visų Bendrovės akcijų valdytoja. 

 

Bendrovės stebėtojų taryba 

Bendrovės stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas ir ji atsiskaito akcininkui. 

Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 4 nariai ir jos nariais gali būti tik fiziniai asmenys, kadencijų skaičius 
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neribojamas. Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metų kadencijai. Stebėtojų taryba patvirtinta Žemės ūkio 

ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-66.  

 

Bendrovės stebėtojų taryba: 

Narys Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos 

Virginija Žoštautienė 
Stebėtojų tarybos 

pirmininkė 

Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo 

departamento direktorė 

Lina Liubauskaitė narė 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 

Ekonomikos politikos grupės vadovė 

Dalius Darulis nepriklausomas narys 
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos 

pirmininkas 

Sigita Seeman-Ignatjeva nepriklausomas narys 
UAB Best Finance direktorė ir valdybos 

pirmininkė 

 

Stebėtojų taryba dirba pagal patvirtintą Stebėtojų tarybos darbo reglamentą. Ji svarsto ir tvirtina 

Bendrovės veiklos strategijos planą, analizuoja ir vertina informaciją apie veiklos strategijos įgyvendinimą, 

tvirtina metinį pranešimą ir finansinę atskaitomybę. Taip pat renka Bendrovės valdybos narius ir atšaukia juos 

iš pareigų, prižiūri valdybos ir Bendrovės direktoriaus veiklą. Stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų 

susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo 

projekto bei sprendžia kitus Bendrovės įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Stebėtojų 

tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.  

Stebėtojų tarybai atsiskaito Bendrovės vidaus auditorius. 

2021 m. įvyko 7 Stebėtojų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomas Bendrovės strateginis 

planas ir jo įgyvendinimas, Bendrovės 2020 m. metinis pranešimas ir finansinė atskaitomybė bei pelno 

paskirstymas. Stebėtojų taryba teigiamai įvertino Bendrovės valdybos ir vadovo veiklą. Taip pat patvirtintas 

vidaus auditoriaus darbo planas ir veiklos ataskaita. 

Už Bendrovės nepriklausomo kolegialaus organo nario veiklą mokamas fiksuotas mėnesinis bruto 

atlygis, kuris nustatomas atsižvelgiant į Bendrovės kategoriją, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.4 

papunktį (pagal praėjusių finansinių metų rodiklius),negali viršyti 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso 

(bruto) vieno mėnesio atlygio, o Bendrovės nepriklausomo kolegialaus organo nario, kuris išrinktas Bendrovės 

kolegialaus organo pirmininku – 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. Bendrovė 2021 m. priskirta II kategorijai. 2021 

m. nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams, atskaičius mokesčius, išmokėta 4594 Eur. 

 

Bendrovės valdyba 

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

stebėtojų taryba 4 metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba valdybą patvirtino 2021 m. spalio 21 d. 
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Bendrovės valdybos nariai: 

Narys Pagrindinė darbovietė ir užimamos pareigos 

Vygantas Katkevičius 
Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento vyriausiasis 

patarėjas 

Saulius Jasius 
Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės 

departamento direktorius 

Edvardas Makšeckas Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento patarėjas 

Artiom Volkov 
Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos 

departamento vyriausiasis patarėjas 

Akvilė Chlebnikova Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Bendrovės valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, kitais teisės aktais, Bendrovės valdybos darbo 

reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir Bendrovės stebėtojų tarybos siūlymais. 

Bendrovės valdybai vadovauja Bendrovės valdybos pirmininkas Vygantas Katkevičius. Bendrovės 

valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, o taip pat kolegialia 

atsakomybe už priimtus sprendimus. Už savo veiklą Bendrovės valdyba atsiskaito Bendrovės stebėtojų tarybai. 

Bendrovės valdybos posėdžiai šaukiami esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. 

Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų 

pareigybes, sutartis dėl individualių garantijų teikimo finansų įstaigoms, kriterijus dėl garantijų teikimo finansų 

įstaigoms už suteiktas paskolas ar lizingo paslaugas bei kitus klausimus. Bendrovės valdyba renka ir atšaukia 

Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį 

ir skiria nuobaudas. 

Bendrovės valdyba priima sprendimus dėl garantinių įsipareigojimų finansų įstaigoms pagal suteiktas 

garantijas vykdymo, svarsto Bendrovės strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą ir veiklos strateginį planą 

ateinantiems metams bei siektinus veiklos rodiklius, vertina Bendrovės riziką bei sprendžia kitus Bendrovės 

valdybos kompetencijai priskirtus klausimus. Taip pat tvirtina finansinių priemonių administravimo išlaidų 

ataskaitas. 

2021 m. įvyko 23 Bendrovės valdybos posėdžiai. Bendrovės valdyba nagrinėjo Bendrovės veiklos 

rezultatus bei finansinę būklę, svarstė suteiktų garantijų riziką, tvirtino naujai įgyvendinamų finansinių 

priemonių sąmatas, priėmė sprendimus dėl garantinių įsipareigojimų įvykdymo finansų įstaigoms, svarstė kitus 

klausimus. Teigiamai vertinta Bendrovės strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. Bendrovės 

valdyba teigiamai vertino veiklos organizavimą, finansinę būklę, metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir savo 

sprendimą teikė Bendrovės stebėtojų tarybai. 

Vadovaujantis Valstybės valdomų bendrovių, kurių turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija, ir valstybės įmonių, kurių įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina 
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kolegialių organų veiklos organizavimo taisyklėmis, Bendrovės 

valdyba ruošia metinę savo veiklos ataskaitą. 

Valdybos nariams nėra mokamos tantjemos bei atlygis už darbą valdyboje.  

 

Bendrovės direktorius 

Bendrovės direktorių renka Bendrovės valdyba. Nuo 2018 m. kovo 31 d. Bendrovės direktoriaus 

pavaduotoja-Garantijų skyriaus vadovė Romalda Globienė paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas. Bendrovės 

direktorius organizuoja, vykdo Bendrovės ūkinę veiklą bei užtikrina Bendrovės veiklos tęstinumą bei skaidrumą. 

Direktoriui pavesta atlikti visas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų 

įstaigų įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais teisės aktais vadovui nustatytas funkcijas. 

 

Garantijų ir finansinių priemonių vertinimo komitetas 

Bendrovėje įkurtas Garantijų ir finansinių priemonių vertinimo komitetas (toliau – Komitetas) savo 

darbe vadovaujasi Garantijų ir finansinių priemonių vertinimo komiteto darbo reglamentu, kuris nustato 

Komiteto sudarymo ir jo veiklos tvarką.  

Komiteto narius skiria Bendrovės direktorius ir jį sudaro ne mažiau kaip 4 nariai iš Bendrovės 

darbuotojų. Šiuo metu Komitetui vadovauja Rizikos valdymo ir kontrolės vadovas Žydrūnas Burokas. Komiteto 

veiklą organizuoja Komiteto pirmininkas. Už darbą Komitete komiteto nariams ataskaitiniu laikotarpiu atlygis 

nebuvo mokamas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 131 komiteto posėdis. Komitetas svarstė ir teikė siūlymus Bendrovės 

direktoriui dėl garantijų teikimo finansų įstaigoms, suteiktų garantijų sąlygų keitimo ar rizikos pertvarkymo, 

garantinės įmokos dydžio nustatymo, finansinių priemonių rizikos vertinimo, valdymo ir kt. klausimais.  

Bendrovės organizacinė valdymo struktūra pagal Bendrovės poreikius ir vykdomas funkcijas nuolat 

peržiūrima ir tobulinama. 2020-2021 m. Bendrovėje ženkliai padidėjo atliekamų funkcijų apimtys, todėl 

užtikrinant operatyvų ir kokybišką paslaugų teikimą, Bendrovės valdyba 2021 m. spalio 21 d. (protokolas Nr. 

5A-18/2021) patvirtino naują darbuotojų pareigybių sąrašą ir naują valdymo struktūrą. Siekiant tinkamai 

koordinuoti teisinių darbų vykdymą, sukurtas naujas Teisės ir skolų išieškojimo skyrius, kuriam vadovauja Teisės 

ir skolų išieškojimo skyriaus vadovas. Teisinio darbo krūvis dėl teikiamų individualių garantijų, garantinių 

įsipareigojimų vykdymo, skolų išieškojimo, įgyvendinamų finansinių priemonių bei sutarčių ir kitų teisės aktų 

ruošimo ženkliai padidėjo ir atskiro skyriaus sukūrimas buvo būtinas. Auga teikiamų individualių garantijų 

poreikis. 2021 m. suteikta 50 proc. daugiau individualių garantijų, nei per tą patį 2020 m. laikotarpį, todėl 

išplėstas Garantijų skyrius.  

Bendrovėje veikia 4 skyriai: Garantijų, Finansų valdymo, Finansinių priemonių ir informacinių sistemų 

skyrius ir Teisės ir skolų išieškojimo skyrius. Skyriams vadovauja skyrių vadovai. Bendrovės veiklos vidaus 

kontrolę užtikrina vidaus audito tarnyba, kurią sudaro vienas asmuo – vidaus auditorius. Bendrovės individualių 

garantijų ir finansinių priemonių riziką vertina Rizikos valdymo ir kontrolės vadovas. 
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Metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 22 darbuotojai, iš jų 18 moterų ir 4 vyrai, darbuotojų amžiaus 

vidurkis – 50 metų.  

Užtikrinant Bendrovės darbuotojų socialinę apsaugą, Bendrovėje taikoma darbuotojų sveikatos 

draudimo priemonė, sudaroma galimybė darbuotojams individualiai pasirinkti darbo laiką, atsižvelgiant į 

darbuotojų atliekamas funkcijas, sudaroma galimybė dirbti ne pilną darbo dieną ar ne pilnu etatu. 

Užtikrinant, kad Bendrovėje vidaus kontrolė ir rizikos valdymas veiktų tinkamai ir nenutrūkstamai, 

patvirtinta: Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo organizavimo tvarka, Garantijų rizikos valdymo politika, 

Bendrovės informacijos saugumo politika, Finansinių priemonių rizikos valdymo politika, Finansų kontrolės 

taisyklės, Operacinės rizikos valdymo instrukcija. Taip pat patvirtintos patikslintos darbuotojų atliekamų darbų 

procedūros, Bendrovės etikos kodeksas, Mokumo ir likvidumo užtikrinimo taisyklės, Vadovybės informavimo 

sistema, Investicijų politikos nuostatai, Kompiuterinės įrangos naudojimo taisyklės bei kitos taisyklės.  

Bendrovės teikiamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos. Siekiant 

pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, tobulinami profesiniai įgūdžiai. 

Pagal individualų poreikį darbuotojai gilina žinias finansų, viešųjų pirkimų, personalo, buhalterinės apskaitos, 

korupcijos prevencijos ir kt. srityse. 

 

BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI 

 

Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. 

Bendrovė Tarptautinių apskaitos standartų (toliau – TAS) apskaitoje neįdiegė, nes atsižvelgus į Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2017-07-21 raštą Nr.(37.4-353)3-3126, apskaitą tvarkyti pagal 

TAS privalomai turi viešojo intereso didelės valstybės valdomos įmonės. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymo 4 str. Bendrovė yra priskiriama vidutinei įmonei.  

Bendrovės pajamas sudaro:  

▪ garantinės įmokos už suteiktas garantijas bei kiti mokesčiai, susiję su garantijų sąlygų keitimu; 

▪ pajamos iš laikinai laisvų lėšų investavimo; 

▪ skolininkų, už kurių negrąžintas paskolas buvo įvykdyti Bendrovės garantiniai įsipareigojimai, 

grąžintos skolos bei kitos pajamos. 

 

Bendrovės pajamos, tūkst. Eur bei kita informacija pateikiama lentelėje:  

Bendrovės pajamos 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Garantinės įmokos ir mokesčiai, susiję su 

garantijų sąlygų keitimu (pardavimo 

pajamos) 

1662,8 1162,9 671,1 

Pajamos iš lėšų investavimo 112,4 120.5 126.2 

Skolininkų, už kuriuos įvykdyti garantiniai 

įsipareigojimai, grąžintos skolos, kitos 

pajamos  

147,3 20,2 32,4 
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Iš viso Bendrovės pajamos 1922,50 1303,6 829,7 

Bendrovės turtas  21612,2 20954,4 20298,1 

Bendrovės turto apyvartumas (pardavimo 

pajamų ir turto santykis) 
0,08 0,06 0,03 

 

Bendrovės pajamos iš garantinių įmokų 2021 m. gautos didesnės, negu 2020 m., nes paskelbus 

valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio, ūkio subjektams buvo sudėtinga 

pasiskolinti iš finansų įstaigų, prievolių įvykdymo užtikrinimui reikalavo likvidaus turto, todėl padidėjo garantijų 

paklausa. Be to, valstybė, siekdama sumažinti sukeltus padarinius, sudarė ūkio subjektams palankesnes sąlygas 

skolintis iš finansų įstaigų ir gauti Bendrovės garantijas. Iki 2021 m. birželio 30 d. buvo kompensuojamos 100 

proc. garantinės įmokos bei palūkanos.  

Bendrovės turto apyvartumas parodo, kiek vienas turto euras sukuria pardavimo pajamų. Tačiau šis 

rodiklis Bendrovės turto valdymo efektyvumo neparodo, nes Bendrovės turtą (96,8 proc.) sudaro investicijos į 

vertybinius popierius. Į vertybinius popierius (obligacijas) investuojami laikinai laisvi pinigai, kurie skirti 

garantinių įsipareigojimų vykdymui. Investuojamų lėšų pajamingumas rinkoje yra stabilus, bet labai žemas ir 

Bendrovės investicinio portfelio pajamingumas (2021 m. apie 0,51 proc., 2020 m. – 0,59 proc.) kasmet mažėja. 

Pajamos iš investavimo 2021 m. ir toliau mažėjo, lyginant su ankstesniais metais.  

Bendrovės sąnaudas sudaro: 

▪ atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti; 

▪ administracinės sąnaudos. 

2021 m. sukaupta 831 tūkst. Eur atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti (2020 m. – 532 tūkst. 

Eur, 2019 m. – 228 tūkst. Eur). Atidėjiniams už suteiktas garantijas buvo skiriama 50 proc. sumokėtų garantinių 

įmokų. Atidėjinių dydį nustato Bendrovės valdyba, laikydamasi nuostatos, kad turimų atidėjinių, skirtų 

garantiniams įsipareigojimams vykdyti, ir atidėjinių poreikio pagal suteiktas individualias garantijas santykis 

siektų ne mažiau kaip 100 proc. 

Administracinės sąnaudos, tūkst. Eur: 

Sąnaudų straipsniai 2021 m. 2020 m. 

Darbuotojų darbo apmokėjimas ir sukaupti atostoginiai  396,5 266,4 

Ilgalaikio turto amortizacija, nusidėvėjimas 40,8 17,4 

Veiklos mokesčiai 26,0 17,4 

Kompiuterinės, programinės įrangos aptarnavimas, tobulinimas  14,1 23,2 

Turto ir darbuotojų draudimas 12,9 5,5 

Bankų sąskaitų aptarnavimo paslaugos 8,7 8,4 

Audito, teisinių, skolų išieškojimo paslaugos 23,6 27,9 

Reklama, viešinimas 6,1 3,6 

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 46,0 42,2 

Iš viso 574,7 412,0 
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Administracinės sąnaudos 2021 m. padidėjo 39 proc., palyginus su 2020 m. Darbo užmokesčio ir 

sukauptų atostoginių sąnaudos padidėjo 48,8 proc., nes 2021 m. Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius 

padidėjo nuo 16 iki 22. Taip pat 2021 m. darbuotojai buvo premijuojami už pasiektus gerus veiklos rezultatus. 

Ilgalaikio turto amortizacija padidėjo, nes administruojant finansines priemones bei pradėjus 

įgyvendinti naujas finansines priemones, buvo diegiama ir tobulinama programinė įranga, kurios nudėvėjimas 

baigėsi 2021 m. Visas Bendrovėje naudojamas nematerialus turtas priskiriamas programinei įrangai, kuriai 

nustatyta ne mažesnė kaip 3 metų amortizacijos norma.   

Kitos sąnaudos 2021 m. didėjo nežymiai arba net sumažėjo, palyginus su 2020 m. 

Iš viso 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo sukaupusi virš 19,4 mln. Eur atidėjinių garantinių 

įsipareigojimų vykdymui, iš to skaičiaus atidėjiniai už garantijas dėl paskolų, nukentėjusiems nuo COVID-19 

ligos protrūkio – 61,8 tūkst. Eur.  

2021 m. patirtos administracinės sąnaudos (575 tūkst. Eur) yra susijusios su tipine Bendrovės veikla 

(darbo užmokestis, turto nusidėvėjimas, kompiuterinių programų aptarnavimas ir virtualių IT resursų nuoma, 

draudimas ir kt.).  

2021 m. Bendrovė dirbo pelningai, gauta 371,2 tūkst. Eur grynojo pelno. Pelnas, lyginant su 2020 m., 

padidėjo 1,5 karto. Didžiausią įtaką pelno didėjimui turėjo išaugusios pajamos (1,4 karto) iš gautų garantinių 

įmokų ir išieškotos skolos iš skolininkų, už kuriuos buvo įvykdyti garantiniai įsipareigojimai (7 kartus).  

Bendrovės likvidumo būklė yra stabili ir likvidumo grėsmė artimiausiu metu Bendrovei nenumatoma.  

Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai pateikiami lentelėje: 

Veiklos rodikliai 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Grynasis pelningumas (grynojo pelno ir pardavimo 

pajamų santykis), proc. 
22,3 21,1 10,7 

Veiklos pajamų ir turto santykis, proc. 8,9 6,2 4,1 

Nuosavo kapitalo pelningumas (grynojo pelno ir 

nuosavo kapitalo santykis), proc. 
11,5 8,0 2,5 

Turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir 

prisiimtos rizikos pagal garantijas santykis 

(mokumas), proc. 

108 103 103 

Likvidumo koeficientas (skubus įsipareigojimų 

vykdymas) 
1,0 1,0 1,0 

 

Balansas 

Bendrovės turtą sudaro Bendrovės įsigyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai už 

20923 tūkst. Eur, pinigai sąskaitoje – 416 tūkst. Eur, gautinos įvairios sumos – 182 tūkst. Eur, programinė įranga 

ir ilgalaikis materialus turtas – 59 tūkst. Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ir atsargos – 32 tūkst. Eur. 2021 

m. gruodžio 31 d. Bendrovės turtas sudarė 21612 tūkst. Eur, kuris, lyginant su 2020 m., padidėjo 658 tūkst. Eur.  
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Bendrovės nuosavo kapitalo struktūra, tūkst. Eur 

 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bendrovės nuosavas kapitalas, iš to 

skaičiaus: 
3221,0 3029,2 2873,3 

įstatinis kapitalas 2490,7 2490,7 2490,7 

privalomas rezervas 251,2 251,2 251,2 

kiti rezervai 107,9 42,2 59,7 

nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)  371,2 245,1 71,6 

 

Didžiausią Bendrovės įsipareigojimų dalį (84,1 proc.) sudarė iš gautų garantinių įmokų sukaupti 

atidėjiniai garantinių įsipareigojimų vykdymui (18,2 mln. Eur), kurie investuoti į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės vertybinius popierius.  

Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti per 2021 m. padidėjo nuo 

17764 tūkst. Eur iki 18183 tūkst. Eur, nes garantinių įsipareigojimų vykdymui buvo panaudota 412,1 tūkst. Eur, 

o sukaupta – 831,3 tūkst. Eur.  

Bendrovės skolas tiekėjams (2,9 tūkst. Eur) sudaro einamosios skolos, t. y. kai sąnaudos patiriamos 

ataskaitiniais metais, o sąskaitas už paslaugas ar įsigytas prekes Bendrovė gauna pasibaigus ataskaitiniam 

laikotarpiui.  

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3D-753 UAB „Tezaurus 

auditas“ buvo patvirtintas atlikti Bendrovės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų auditą su galimybe pratęsti 

sutartį du kartus po 12 mėnesių. 

2021 m. finansinių ataskaitų auditą atlikusios audito įmonės UAB „Tezaurus auditas“ sąnaudos (be 

PVM) sudarė 7,3 tūkst. Eur. 

Bendrovės valdomų fondų fondų – Paskolų fondo, Žemės ūkio fondo ir KPP finansinių priemonių 

fondo – 2021 m. finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Tezaurus auditas“, sąnaudos sudarė 6 tūkst. Eur. 

 

Finansinės rizikos valdymas 

Siekiant valdyti finansinę riziką, kasmet Bendrovės valdyboje svarstomi ir direktoriaus įsakymu 

tvirtinami Investicijų politikos nuostatai. Bendrovės Investicijų politikos nuostatuose numatyta, kad lėšos turi 

būti investuojamos tik į likvidžius vertybinius popierius ir terminuotus indėlius. Taip pat numatyta, kad vienoje 

finansų įstaigoje investicijos negali viršyti 10 proc. viso investicinio portfelio. Investuojamų lėšų sumų 

apribojimai netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistiems vertybiniams popieriams ir šios investicijos 

turi sudaryti ne mažiau kaip 70 procentų viso investicinio portfelio.  

Vadovaujantis Investicijų politikos nuostatais, sprendimus dėl laikinai laisvų lėšų, viršijančių 124 tūkst. 

Eur, investavimo priima Bendrovės valdyba, o sprendimus dėl mažesnės sumos investavimo priima Bendrovės 

direktorius. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė buvo investavusi 20,9 mln. Eur. 
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Bendrovėje patvirtintos Finansų kontrolės taisyklės, kurių tikslas – užtikrinti finansų kontrolę, turimo 

turto teisėtą, ekonomišką naudojimą. Bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirtos 

Bendrovės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti, nustatyti Bendrovės apskaitos politikoje.  

 

Dividendų politika 

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

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

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

priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“, kuris įpareigoja dividendams skirti 

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

grąžos.  

Bendrovės 2020 m. nuosavo kapitalo grąža buvo 8,1 proc., todėl dividendams buvo skirta 70 proc. 

paskirstytino pelno. 2021 m. Bendrovė iš 2020 metais uždirbto pelno valstybės biudžetui sumokėjo 179,4 tūkst. 

Eur dividendų. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) sumokėta 3,9 mln. Eur dividendų. Už 2021 

metus dividendams planuojama skirti 65 proc. paskirstytino pelno, nes nuosavo kapitalo grąža yra 11,5 proc. 

 

Investicijos 2021 m., didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai 

Bendrovė prekių ir paslaugų pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu. 2021 

m. buvo sudaryta mažos vertės viešųjų pirkimų sutarčių (tame tarpe sutarčių iki 3 metų trukmės) už 185 tūkst. 

Eur. Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių buvo sudaryta dėl Bendrovei reikalingų paslaugų (programinės 

įrangos licencijų atnaujinimo, informacinių sistemų priežiūros, verslo konsultacinių paslaugų, teisinių paslaugų, 

draudimo, audito, viešinimo ir kitų paslaugų) įsigijimo. 

2021 metais, atlikus supaprastintą viešąjį pirkimą, įsigyta „Paskolų valdymo informacinė sistema“ su 

papildomomis vystymo, priežiūros ir konsultavimo paslaugomis 36 mėn. laikotarpiui, maksimali bendra 

sutarties vertė 242 tūkst. Eur (vystymo ir konsultavimo paslaugos užsakomos pagal poreikį). 

Bendrovė 2021 m. į ilgalaikį materialųjį turtą investavo 4 tūkst. Eur, į nematerialų ilgalaikį turtą 

investuota 61,6 tūkst. Eur, iš kurių už 41 tūkst. Eur įsigyta „Paskolų valdymo informacinė sistema“.  

2022 m. numatyti virtualių resursų nuomos ir infrastruktūros aptarnavimo paslaugų, dokumentų 

valdymo sistemos konsultavimo ir aptarnavimo paslaugų, teisinių paslaugų, verslo konsultacinių paslaugų, 

draudimo paslaugų, viešinimo paslaugų, pašto paslaugų, smulkios kompiuterinės technikos, biuro prekių bei 

kitų mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimai.  

 

Informacija apie darbo užmokestį 

Bendrovės direktoriui darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų 
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darbo užmokesčio“ nuostatas. Direktoriaus mėnesinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. 

Bendrovė pagal 2020 m. rodiklius, nustatytus minėtame nutarime, 2021 metais priskirta II kategorijai. 

Bendrovės vadovo darbo užmokesčio pastovioji dalis patvirtinta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 

nustatytais koeficientais pagal politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams ir valstybės tarnautojams 

nustatytus pareiginės algos bazinius dydžius. 2021 metams nustatytas koeficientas – 16,4. 

Kintamoji dalis tiesiogiai priklauso nuo Bendrovės veiklos rodiklių įvykdymo. Darbo užmokesčio 

kintamajai daliai nustatyti buvo patvirtinti šie rodikliai: grynasis pelningumas, veiklos pajamų ir turto santykis, 

turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos rizikos pagal garantijas santykis, garantijų suma, 

suteiktos finansinės paslaugos žemės ūkio veiklos subjektams, naudojantis finansinėmis priemonėmis. Kadangi 

2020 metais visi veiklos rodikliai buvo įvykdyti, 2021 metams Bendrovės direktoriui taikytas 50 procentų 

kintamos darbo užmokesčio dalies dydis nuo pastovios darbo užmokesčio dalies ir sudarė 1451 Eur/mėn.  

Bendrovės darbuotojams pareiginis darbo užmokestis nustatomas, atsižvelgiant į kiekvienai 

pareigybei keliamus reikalavimus, reikalingą kvalifikaciją, darbo apimtį ir sudėtingumą, atsakomybę darbui 

atlikti. Bendrovėje patvirtintos Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės. 

Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimas pateiktas lentelėje: 

 

Pareigybės pavadinimas 

2021 m. 2020 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, Eur 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, Eur 

Vadovas  1 4354 1 4053 

Skyrių vadovai 3 3301 3 3234 

Vyr. specialistai/specialistai 17 2105 10 2015 

Aptarnaujantis personalas 1 642 1 609 

Lėšos darbo užmokesčiui, 

tūkst. Eur  
620,6 413,3 

 

Kolektyvinė sutartis nesudaryta. Darbo sutartyse nėra nustatyta ypatingų darbuotojų teisių ir pareigų. 

Darbuotojų kaita nedidelė.  

 

Informacija apie specialiuosius įpareigojimus  

 

Bendrovė 2021 m. vykdė šiuos specialiuosius įpareigojimus: 

▪ Finansinių priemonių administravimas; 

▪ Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas; 

▪ Dalies palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimo administravimas. 

Bendrovė, vykdydama specialiuosius įpareigojimus, yra keturių fondų fondų valdytoja: Paskolų fondo, 

Žemės ūkio fondo, KPP finansinių priemonių fondo, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo. Fondų fondai 
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laikomi atskira finansine grupe Bendrovės sudėtyje (atskiru apskaitos vienetu), kurių buhalterinė apskaita pagal 

atskirus fondų fondus tvarkoma atskirai nuo Bendrovės buhalterinės apskaitos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 22 straipsniu, fondų 

fondai laikomi viešojo sektoriaus subjektais. Metinės finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal Lietuvos 

Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

sudarymą bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).  

Bendrovės valdomi fondų fondai pelno neuždirba, visos gautos pajamos, priskiriamos prie Bendrovės 

pervestų valstybės biudžeto lėšų, įskaitomos į valstybės biudžetą. 

Paskolų fondo finansinių priemonių įgyvendinimui naudojamos lėšos, kurios nuo 2014 m. gruodžio 

mėn. yra įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones sukauptos 

grąžintos lėšos. Paskolų fondo finansinių priemonių įgyvendinimui ir administravimo išlaidoms skirta 6327,7 

tūkst. Eur, iš to skaičiaus: 

▪ Portfelinių garantijų priemonei – 210,4 tūkst. Eur;  

▪ Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonei – 2111,6 tūkst. Eur; 

▪ Paskolų pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams teikimo (žemės ūkio technikai, įrangai, 

veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti) priemonei – 4005,7 tūkst. Eur. 

Paskolų fondo turtas 2021-12-31 buvo 6193,6 tūkst. Eur, finansavimo sumos – 6183,4 tūkst. Eur, 

trumpalaikiai įsipareigojimai – 10,2 tūkst. Eur. 

Žemės ūkio fondo finansinių priemonių įgyvendinimui naudojamos valstybės biudžeto lėšos. Pagal 

įgyvendinamas skatinamąsias finansines priemones buvo skirta:  

▪ Paskoloms, nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių, teikti – 2,5 mln. Eur; 

▪ Paskoloms ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo 

ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu teikti – 134,818 mln. Eur. 

Žemės ūkio fondo turtas 2021-12-31 buvo 137231,2 tūkst. Eur, finansavimo sumos – 137094,5 tūkst. 

Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 136,7 tūkst. Eur. 

KPP finansinių priemonių fondo veikla finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 

lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis. Šio fondų fondo lėšomis įgyvendinama finansinė priemonė „Pasidalytos 

rizikos paskolos“. Skiriama lėšų suma – 16 mln. Eur.  

KPP finansinių priemonių fondo turtas 2021-12-31 buvo 3997 tūkst. Eur, finansavimo sumos – 3967 

tūkst. Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 30 tūkst. Eur. 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšos kaupiamos Lietuvos valstybės iždo specialiojoje 

sąskaitoje, jų įplaukas ir išmokas tvarko Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Fondo lėšų apskaitą vykdo 

Bendrovė. 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos 408,9 tūkst. Eur ir 

ūkio subjektų, turinčių licenciją verstis sandėlio veikla pradiniai įnašai, įmokos bei pajamos iš lėšų investavimo 

91,2 tūkst. Eur. Šio fondo turtas 2021-12-31 buvo 500,1 tūkst. Eur. 
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Valstybės pagalbos priemonė „UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valstybės pagalbos 

priemonių administravimas ir veiklos plėtros užtikrinimas“ finansuota iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo 

plėtros skatinimo programos lėšų. Pagal sutartį dalies palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimo 

administravimui, veiklos plėtros užtikrinimui buvo skirti 157,7 tūkst. Eur. Šios lėšos buvo panaudotos dalies 

palūkanų ir dalies garantinės įmokos kompensavimo administravimo, veiklos plėtros veiklos išlaidoms 

kompensuoti.  

2021 m. buvo priimti 1436 sprendimai dėl valstybės pagalbos skyrimo kompensuojant palūkanas ir 

313 sprendimų dėl garantinės įmokos kompensavimo. 

2021 metais išmokėta 2791,8 tūkst. Eur palūkanų kompensacijų 1605 ūkio subjektams ir 

kompensuota garantinių įmokų už 1044,5 tūkst. Eur 283 ūkio subjektams.  

 Iš viso valstybės pagalbos administravimui ir veiklos plėtros užtikrinimui 2021 metais buvo panaudoti 

135,9 tūkst. Eur. 

 

Vidaus kontrolės sistema 

Bendrovė, kaip nacionalinė plėtros įstaiga ir būdama Lietuvos banko prižiūrima finansų įstaiga, turi 

vidaus kontrolės sistemą.  

Bendrovėje veikia Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo organizavimo tvarka, kurios paskutinė redakcija 

patvirtinta Bendrovės valdyboje 2020 m. gruodžio 9 d. 

Bendrovės veiklos vidaus kontrolės sistema apima kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, kontrolės 

veiklą, informavimą ir komunikaciją bei stebėseną. Sistemą sudaro:  

1. organizacinė struktūra, leidžianti užtikrinti vertikalius ir horizontalius ryšius;  

2. vidaus informacinė sistema;  

3. vidaus norminiuose aktuose nustatyta personalo atsakomybė ir kompetencija;  

4. dviguba veiklos procedūrų vidaus kontrolė;  

5. vadovybės informavimo sistema, leidžianti laiku priimti sprendimus;  

6. vidaus kontrolė ir rizikos valdymas; 

7. vidaus auditas. 

Bendrovėje veikia tinkama informacinė sistema, kuri nuolat tobulinama. Bendrovė naudoja 

informacinę sistemą „Finansinių produktų apskaitos sistema“, buhalterinės apskaitos, personalo, darbo laiko ir 

darbo užmokesčio apskaitos sistemas. Taip pat įdiegta dokumentų ir procesų valdymo sistema „DocLogix“, 

kurios tikslas – optimizuoti dokumentų valdymą, sumažinant laiko sąnaudas dokumentų rengimui, derinimui, 

susipažinimui, supažindinimui ar paieškai. Siekiant stiprinti darbuotojų atsakomybę, Bendrovėje yra patvirtintos 

darbuotojų atliekamų darbų procedūros, darbuotojų pareiginiai nuostatai, tokiu būdu atskiriami skirtingo 

pobūdžio darbai ir užtikrinama, jog konkrečias funkcijas įgyvendina tos srities specialistai ir užtikrinama 

dviguba atliekamų darbų patikra.  
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Bendrovėje veikia vadovybės informavimo sistema, kuri reglamentuoja informavimo bei dokumentų 

pateikimo tvarką Bendrovės vadovui, Bendrovės valdybai ir stebėtojų tarybai bei Bendrovės akcininkui – Žemės 

ūkio ministerijai ir kitoms įstaigoms. 

Bendrovėje nustatytos šios rizikos: kredito rizika, garantijų rizikos politika, finansinių priemonių rizika, 

likvidumo ir mokumo rizika, operacinė rizika. 

Bendrovės stebėtojų taryba atsakinga už Bendrovės prisiimamos rizikos masto nustatymą ir vidaus 

kontrolės sistemos veiksmingumo kontrolę. 

Bendrovėje 2021 m. buvo atlikta vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės teisės aktus, 

buvo įvertinti trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams ir rezultatai pateikti Bendrovės valdybai 

tvirtinti.  

Bendrovės direktorius atsakingas už veiksmingą vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos 

įgyvendinimą Bendrovėje. Bendrovės direktorius tobulina vidaus kontrolės veiksmus ir priemones, tvirtina 

Bendrovės darbuotojų veiklos procesus, nustatančius skyriams, jų vadovams ir darbuotojams konkrečias 

atliekamų darbų bei atsakomybių už vidaus kontrolę sritis. 

Bendrovės vidaus auditoriaus metinėje ataskaitoje konstatuojama, kad Bendrovės vidaus kontrolės 

sistema veikia patikimai ir yra vertintina gerai. Bendrovės veiklos rizika yra laiku identifikuojama, rizikos veiksniai 

tinkamai valdomi. Pasitaikantys veiklos trūkumai yra nereikšmingi ir nedaro neigiamos įtakos vidaus kontrolės 

sistemos veiksmingumui ir Bendrovės veiklos rezultatams. 

 

Informacija apie skaidrumo gairių aprašo laikymąsi 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Valstybės valdomų įmonių veiklos užtikrinimo gairėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų 

įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 

(toliau – Aprašas). 

Bendrovė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą, taip pat 3, 6, 9 mėnesių 

tarpines finansines ataskaitas, kurios skelbiamos interneto svetainėje. Metinis pranešimas ruošiamas atsižvelgus 

į Aprašo V punkte keliamus privalomus reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Aprašą, atitinkama informacija apie valstybei atstovaujančios institucijos nustatytus 

įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, darbuotojų vidutinį 

mėnesinį darbo užmokestį, metinį darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų mėnesinę algą 

skelbiama Bendrovės interneto svetainėje. 
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BENDROVĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS  

 

INDIVIDUALIOS GARANTIJOS FINANSŲ ĮSTAIGOMS 

 

Suteiktų garantijų suma ir skaičius 

Bendrovė 2021 m. už ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų 

gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, finansų įstaigų išduotas 67,5 

mln. Eur paskolas bei suteiktas lizingo paslaugas suteikė 492 garantijas už 46,98 mln. Eur. Ataskaitiniais metais 

Agentūra intervencinių pirkimų nevykdė ir nesiskolino iš kredito įstaigų (1 pav.). 

Siekiant sumažinti koronaviruso COVID-19 ligos pasekmes šalies ūkiui, sudarytos palankesnės 

garantijų teikimo sąlygos nukentėjusiems nuo pandemijos. 2021 m. Bendrovė teikė iki 90 proc. garantijas ūkio 

subjektams, susidūrusiems su sunkumais dėl pandemijos. Per ataskaitinius metus suteiktos 26 tokios garantijos 

už 9,33 mln. Eur, ūkio subjektai galėjo pasiskolinti iš finansų įstaigų 10,5 mln. Eur ir užtikrinti savo veiklos 

tęstinumą bei likvidumą (šios garantijos įskaitomos į bendrą suteiktų garantijų skaičių). Didžioji dalis šių 

garantuotų paskolų buvo skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, veiklos likvidumui palaikyti.  

 

1 pav. Paskolos, lizingas ir garantijos pagal metus, mln. Eur 

 

2021 m., lyginant su 2020 m., kai ūkio subjektams buvo išduotos 286 garantijos už 40,2 mln. Eur, 

suteiktų garantijų skaičius padidėjo 72 proc., o jų suma – 17 proc. 2021 m. vidutinė finansų įstaigų ūkio 

subjektams paskolinta suma siekė 140 tūkst. Eur (2020 m. – 190 tūkst. Eur), vidutinė Bendrovės teikiama 

garantija – 70 proc. (2020 m. – 74 proc.). Darytina išvada, kad ataskaitiniu laikotarpiu žymiai daugiau ūkio 

subjektų skolinosi su Bendrovės garantija, tačiau paskolų sumos buvo mažesnės nei praėjusiais 2020 m., 

pasiskolinti galėjo ir mažesni ūkiai, kurie susidūrė su likvidumo užtikrinimu.  
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Daugiausia garantuotų paskolų ir lizingo paslaugų buvo skirta žemės ūkio veiklai plėtoti – 49,5 mln. 

Eur, kaimo plėtrai – 10,6 mln. Eur, žuvininkystei – 0,6 mln. Eur.  

Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) finansų įstaigoms suteikta 6390 garantijų už 1011 mln. Eur. 

Tai leido ūkio subjektams ir Agentūrai pasiskolinti 1321,8 mln. Eur verslo kūrimui ir plėtrai (2 priedas). 

Įgyvendindami tiek investicinius, tiek trumpalaikius projektus, ūkio subjektai garantijų dėka kaimo vietovėse 

investavo 1643 mln. Eur (2 pav.) 

 
 

2 pav. Suteikta garantuotų paskolų ir įgyvendinta investicijų 1998-2021 m. 

 

Garantijos pagal finansų įstaigas 

Sudarydama ūkio subjektams palankesnes skolinimosi sąlygas, Bendrovė bendradarbiauja su 

Lietuvoje veikiančiais bankais, kredito unijomis, finansų įstaigomis, lizingo bendrovėmis, pasirašiusiomis su 

Bendrove individualių garantijų teikimo sutartis. 2021 m. pasirašytos naujos individualių garantijų teikimo 

sutartys su UAB SME Loans, UAB SME Capital 3, ARKU kredito unija. Kredito unijos, būdamos arčiausiai ūkininkų 

ir kaimo verslininkų, tapo vienu iš pagrindinių skolinimo šaltinių. Lietuvos centrinei kredito unijai ir KREDA 

kredito unijų grupei Bendrovė suteikė 55 proc. visų 2021 m. suteiktų garantijų skaičiaus arba 39 proc. garantijų 

pagal garantijų sumą (3 pav.). Kredito unijų, esačių arčiausiai kaimo verslininkų, teikiamos garantuotos paskolos 

dažniausiai yra nedidelės, pasiskolinti gali ir nedideli šeimos ūkiai ar ūkiai bei įmonės tik pradedančios verslą. 
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3 pav. Paskolos, lizingas ir garantijos pagal finansų įstaigas 2021 m., mln. Eur 

 

Investicijoms ir apyvartinėms lėšoms papildyti skirtos garantijos 

Bendrovė teikia garantijas finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas investicines paskolas, 

lizingo paslaugas, taip pat paskolas bei kredito linijas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti. 2021 m. ūkio 

subjektams suteikta 27,8 mln. Eur garantijų už investicines paskolas arba 54 proc. visų tais metais suteiktų 

garantijų, ir 19,2 mln. Eur už apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas. Panaši proporcija buvo ir 

praėjusiais 2020 m., tačiau pastebima tendencija, kad vis daugiau garantuojama paskolų, skirtų apyvartinėms 

lėšoms papildyti (4 pav.). 

 
 

4 pav. Suteikta garantijų pagal finansavimo tipą (pagal metus), mln. Eur 
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Garantijos pagal klientų tipą ir veiklos sritis 

Nuo Bendrovės veiklos pradžios pagrindiniai Bendrovės klientai yra ūkininkai, kurie 2021 m. sudarė 

81 proc. visų klientų, jiems suteikta 48 proc. garantijų pagal garantijų sumą. Ūkininkai į ūkių plėtrą bei 

modernizavimą investavo 35 mln. Eur skolintų lėšų. Bendrovė nors ir neženkliai prisideda prie kooperacijos 

plėtros šalyje, jų veiklos tęstinumui ir atsiperkamumui užtikrinti suteikta 7,7 mln. Eur garantijų. 

Bendrovė, teikdama garantijas, prisideda prie verslo kaimiškose vietovėse ateities. O tai sietina su 

kartų kaita kaime, kooperacija, modernizacija. 

Jaunieji ūkininkai ar tik verslą pradedantys ūkio subjektai susiduria su didesniais finansavimo 

sunkumais rinkoje, nes įprastai jiems trūksta užstato ar kreditavimo istorijos, finansų įstaigos juos vertina kaip 

labai rizikingus. Dažnu atveju be Bendrovės teikiamos garantijos pasiskolinti jie neturėtų jokių galimybių. 

Analizuojant ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų struktūrą pagal ūkio subjektų veiklą, 

pažymėtina, kad 51 proc. visų 2021 m. suteiktų garantijų sumos atiteko augalininkystę plėtojantiems ūkio 

subjektams, kurie į savo verslą garantijų dėka galėjo investuoti 24 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu 

gyvulininkystei plėtoti suteikta 7,5 mln. Eur garantijų (20 proc. visų suteiktų garantijų) (5 pav.). 

 

5 pav. Suteiktos garantijos pagal veiklos sritis 2021 m. 

 

Siekiant, kad Lietuvos žemės ūkis būtų konkurencingas, būtina nuolat investuoti į modernias, 

išmaniąsias technologijas, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Lėšų šioms investicijoms galima gauti 

skolinantis, o prie skolinimosi prisideda ir Bendrovės teikiamos paslaugos. 2021 m. žemdirbiai į žemės ūkio 

technikos įsigijimą investavo 24 mln. Eur Bendrovės garantuotų paskolų (33 proc. visų garantuotų paskolų), už 

0,6 mln. Eur įsigijo šiuolaikinės melžimo įrangos, už 2,5 mln. Eur įsigijo gamybinės įrangos (6 pav.). 
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6 pav. Suteiktos garantijos pagal paskolų paskirtį 2021 m. 

 

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

susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra ar akvakultūra ir 

žuvininkyste. Šie verslai papildo įprastas žemės ūkio šakas, didina kaimo gyventojų pajamas, sukuria naujas 

darbo vietas.  

Kaimo plėtra užsiimantys ūkio subjektai 2021 m. su garantijomis pasiskolino beveik 12 mln. Eur, 

verslininkai investavo į gamybinę įrangą ir infrastruktūrą, įdiegė skaitmenines, inovatyvias technologijas, galėjo 

įgyvendinanti projektus, kuriems skirta ES finansinė parama. Suteiktos 2 garantijos (0,5 mln. Eur) žuvininkystės 

verslui plėtoti. 

 

GARANTIJŲ RIZIKA IR GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS FINANSŲ ĮSTAIGOMS 

 

Bendrovė, teikdama garantijas, vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius 

finansinių paslaugų gavėjų finansinį-ekonominį gyvybingumą. Garantijų rizikos vertinimas atliekamas, kol ūkio 

subjekto prievolė finansų įstaigai visiškai įvykdoma arba pasibaigia kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatytais atvejais. Visos garantijos grupuojamos į 5 grupes: A (standartinė), B (galimos rizikos), C (padidintos 

rizikos), D (abejotina), E (nuostolinga). 

Per visą garantijos galiojimo laikotarpį vykdomas suteiktų garantijų monitoringas. Garantijos 

peržiūrimos ir vertinamos kiekvieną ketvirtį, priskiriant jas prie atitinkamos rizikos grupės. Pertvarkant garantijų 

rizikos grupes, atsižvelgiama į paskolos ar jos dalies mokėjimo terminų laikymąsi, paskolos sutarties sąlygų 

pakeitimus, ūkio subjekto projekto įgyvendinimą bei finansinę būklę. Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, 2021 m. 

pabaigoje galiojančių garantijų portfelyje didžiausią grupę sudarė standartinės (A) grupės garantijos, šiai grupei 
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priskirta 36 proc. garantijų nuo viso Bendrovės garantijų portfelio. Nuostolingos rizikos (E) grupei priskiriamos 

garantijos, kai yra nutrauktos arba pasibaigusios paskolų sutartys, ūkio subjektai nebevykdo savo finansinių 

įsipareigojimų ir Bendrovei, tikėtina, reikės įvykdyti garantinį įsipareigojimą. 2021-12-31 šiai grupei priskirta 9 

proc. garantijų portfelio arba 1 proc. mažiau, nei 2020 m. (7 pav.).  

 

7 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2021-12-31 

 

Individualios garantijos, suteiktos už ūkio subjektų, patyrusių sunkumus dėl COVID-19 ligos protrūkio, 

vertinamos atskirai ir šių garantijų rizika apskaitoma taip pat atskirai. Sunkumus patyrusiems ūkio subjektams 

iš viso suteiktos 32 garantijos, jie galėjo pasiskolinti 17,6 mln. Eur. B rizikos grupei priskirta 75,6 proc. šių 

garantijų, C rizikos grupei – 19 proc. A rizikos grupei – 5,3 proc.  

Pagal garantijų rizikos grupes Bendrovė kas ketvirtį įvertina galimus Bendrovės nuostolius dėl ūkio 

subjektų nevykdomų įsipareigojimų finansų įstaigoms, nustato kokia atidėjinių suma reikalinga prisiimtiems 

įsipareigojimams vykdyti, stebi, kad sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti padengtų 

prisiimtą riziką. 

Garantuotų paskolų, lizingo paslaugų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas 

garantinių įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš ūkio subjektų sumokėtų garantinių įmokų. 2021 m. 

iš garantinės įmokos sukaupta 831 tūkst. Eur atidėjinių garantiniams įsipareigojimams vykdyti (2020 m. – 532 

tūkst. Eur). Bendrovės įsipareigojimai pagal individualias garantijas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 113,7 mln. 

Eur, atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes sudarė 17,8 mln. Eur, o garantiniams įsipareigojimams vykdyti iš 

viso sukaupta 19,3 mln. Eur (8 pav.). 
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8 pav. Atidėjinių poreikio ir sukauptų atidėjinių pokytis pagal metus, mln. Eur 

 

Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti 2021 m. pabaigoje padengė 

prisiimtą riziką pagal garantijas ir sudarė 108 proc.  

2021 m. Bendrovė įvykdė 7 garantinius įsipareigojimus ir finansų įstaigoms išmokėjo 0,51 mln. Eur. 

Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį (nuo 1998 m.) finansų įstaigoms iš viso išmokėta 13,08 mln. Eur.  

2021 m. gruodžio 31 d. įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis 

garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,29 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų (9 

pav.). 

 

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

 

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus finansų įstaigoms, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę 

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

pasirašant susitarimus su skolininkais dėl skolos grąžinimo. 2021 m. iš skolininkų susigrąžinta 147,3 tūkst. Eur 
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skolų, iš viso per Bendrovės veiklos laikotarpį susigrąžinta 1,69 mln. Eur, arba 12,9 proc. nuo visų įvykdytų 

įsipareigojimų. Teisės aktų nustatyta tvarka dalis skolų pripažįstama beviltiškomis ir yra nurašomos. Iš viso nuo 

veiklos pradžios nurašyta 7,38 mln. Eur skolų arba 56 proc. visų įvykdytų garantinių įsipareigojimų finansų 

įstaigoms. 

Bendrovė, siekdama sumažinti savo ir ūkio subjektų riziką, ieško sprendimų ir galimybių kaip padėti 

ūkio subjektams, susidūrusiems su mokumo problemomis: bendraujama su finansų įstaigomis, priimami bendri 

sprendimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimų, pratęsiamas garantijos galiojimo terminas. Per ataskaitinius 

metus pritarta 225 finansų įstaigų prašymams dėl finansavimo sutarčių sąlygų pakeitimo, iš to skaičiaus 47 ūkio 

subjektams atidėtas galutinis garantuotų paskolų grąžinimo terminas.  

 

 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Vienas iš Bendrovės strateginių tikslų – finansavimo prieinamumo žemės ūkio sektoriaus atstovams 

didinimas, atitinkamai rinkos nepakankamumo mažinimas. Siekdama užtikrinti pagalbą ūkio subjektams, kurių 

veikla susijusi su žemės ūkio, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, 

akvakultūra ir žuvininkyste, neturintiems pakankamai finansinių išteklių plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius 

bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, tai yra padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus 

konkurencingumą bei siekdama sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Bendrovė nuolat 

ieško galimybių diegti naujas finansines priemones. Nepaisant patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros programos 

ir skiriamo finansavimo, ūkiai susiduria su finansinių resursų trūkumu, kurių be valstybės sukurtų pagalbos 

priemonių gauti būtų nepajėgūs, o nesulaukę pagalbos gali būti priversti nutraukti veiklą. Naujų finansinių 

priemonių taikymas padeda palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo kūrimui ir plėtrai, skatina ne tik 

žemdirbių, įskaitant jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių, bet ir smulkiųjų bei vidutinių įmonių verslumą kaimo 

vietovėse, didina jų konkurencingumą ir svarbiausia – leidžia kurti ir išsaugoti darbo vietas kaimo gyventojams. 

Tapusi nacionaline plėtros įstaiga, Bendrovė finansinių priemonių pagalba nacionaliniu mastu gali 

vykdyti skatinamąsias finansavimo veiklas ir taip prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, 

sudarant galimybes palankesnėmis sąlygomis žemdirbiams, perdirbėjams ir kaimo verslininkams gauti 

finansavimą verslo kūrimui, plėtrai bei ūkių modernizavimui. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“, 2021 m. 

birželio mėn. sukurtas fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“, kurio valdytojo funkcijas pavesta 

vykdyti Bendrovei. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė vykdė fondų fondo „Paskolų fondas“, fondų fondo „Žemės 

ūkio fondas“ ir fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ valdytojo funkcijas ir, siekiant žemės ūkio ir 

kaimo verslo sektoriui pasiūlyti daugiau finansinių priemonių, kurios susijusios su rinkos trūkumų mažinimu, 

bei sudaryti palankias skolinimosi sąlygas verslo plėtrai, per įkurtus fondų fondus Bendrovė įgyvendino bei 

administravo šias finansines priemones: 
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Atsižvelgiant į žemės ūkio bei kaimo verslo sektoriaus specifiką, pagrindinis įgyvendinamų finansinių 

priemonių tikslas:  

▪ padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, 

▪ sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, 

▪ prisidėti prie verslo vystymo, kad žemės ūkio rinkose išliktų pakankamas likvidumas ir būtų išsaugotas 

veiklos tęstinumas,  

▪ skatinti investicijas žemės ūkio sektoriuje, sudarant galimybes palankesnėmis sąlygomis žemdirbiams, 

perdirbėjams ir kaimo verslininkams gauti finansavimą verslo kūrimui, plėtrai bei ūkių 

modernizavimui. 

 

Fondų fondas „Paskolų fondas“ 

Fondų fondas „Paskolų fondas“ (toliau – Paskolų fondas) buvo sukurtas 2009 m., panaudojant 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lėšas. 

Naudojant Paskolų fondo grąžintas ir grąžintinas lėšas, Bendrovė įgyvendina tris finansines 

priemones: vieną finansinę priemonę portfelinių garantijų paskoloms forma – „Paskolų portfelio garantijų 

priemonė“ ir dvi finansines priemones lengvatinių paskolų forma: „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai 

įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ ir „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba 

užsiimantiems ūkio subjektams“. 
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Paskolų portfelio garantijų priemonė 

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

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

lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymais Nr. 3D-

577 „Dėl finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms ir (ar) 

biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patirtinimo“ patvirtintais Finansinių priemonių, finansuojamų 

iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašu ir Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų 

apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, Bendrovė nuo 2018 

m. įgyvendina Paskolų portfelio garantijų priemonę (toliau – PPG priemonė).  

Garantijos pagal PPG priemonę buvo teikiamos už paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui 

įsigyti pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams bei paskolas gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) 

daržovių sektoriuje veikiančioms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams). 

PPG priemonės įgyvendinimui buvo atrinktas finansų tarpininkas (toliau – PPG priemonės valdytojas) 

– Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, su kuriuo 2018 m. gegužės 30 d. Bendrovė pasirašė PPG priemonės 

įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis). Įgyvendinant šią priemonę, ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine 

gamyba bei pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), buvo taikomos 

palankesnės skolinimosi sąlygos, kompensuojamos palūkanos. PPG priemonės valdytojui Bendrovė garantuoja 

80 proc. kiekvienos į paskolų portfelį įtrauktos paskolos grąžinimą, tačiau bendra išmokų suma negali viršyti 

didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos normos dydžio, tai yra 20 proc. nuo viso garantuoto 

paskolų portfelio dydžio. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-607 (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-313 redakcija) patvirtintą Finansinių 

priemonių, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. finansines priemones grąžintų 

lėšų ir sukauptų pajamų 2017-2028 m. sąmatą, PPG priemonės įgyvendinimui ir administravimui skirta 210,4 

tūkst. Eur, iš jų išmokoms dėl ūkio subjektų negrąžintų į paskolų portfelį įtrauktų paskolų – 84,2 tūkst. Eur. 

Nuo PPG priemonės įgyvendinimo pradžios (2018 m. gegužės mėn.) iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

paskolos su portfelinėmis garantijomis buvo suteiktos 27 ūkio subjektams, suteiktų paskolų suma – 590,8 tūkst. 

Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo grąžinta 349,5 tūkst. Eur paskolų, iš to skaičiaus 2021 m. – 193,1 

tūkst. Eur paskolų. Suteiktų paskolų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 241,3 tūkst. Eur už 14 ūkio 

subjektams suteiktas paskolas. Pradelstų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigai nebuvo, PPG priemonės 

valdytojas dėl išmokų, prašydamas apmokėti nuostolius pagal garantijas, nesikreipė. 2021 m. gruodžio 31 d. 

Bendrovės įsipareigojimų likutis PPG priemonės valdytojui buvo 38,6 tūkst. Eur. 

Bendrovė per visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį gavo 17,8 tūkst. Eur pajamų: tame skaičiuje 2,4 

tūkst. Eur sudarė garantinės įmokos ir 15,4 tūkst. Eur bauda už nepasiektą paskolų portfelį. 
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Vadovaujantis PPG priemonę reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi, PPG priemonės atliekamų 

darbų procedūromis, be to, siekiant išsiaiškinti, ar PPG priemonės valdytojas priemonę įgyvendina tinkamai, 

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį atliko PPG priemonės valdytojo veiklos, susijusios su PPG priemonės 

įgyvendinimu, patikrą. Patikra atlikta atsitiktinės atrankos būdu pasirinkus 15 proc. paskolų gavėjų, kuriems 

finansų tarpininkas suteikė paskolas su garantija pagal PPG priemonę. Patikros metu PPG priemonės 

įgyvendinimo sąlygų pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl finansinės priemonės galimos rizikos įvertintos kaip 

minimalios.  

Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekamas PPG priemonės rizikos vertinimas, kurio metu 

PPG priemonės įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos galimoms finansinės priemonės įgyvendinimo 

rizikoms, nenustatyta. 

Bendrovė toliau vykdo PPG priemonės administravimą, t. y. į paskolų portfelį įtrauktų paskolų 

grąžinimo kontrolę, suteiktų paskolų monitoringą, paskolos gavėjų, įtrauktų į paskolų portfelį, tinkamumo, lėšų 

išmokėjimo pagal paskolų sutartis dokumentų patikrą, PPG priemonės rizikos vertinimą, galimų išmokų PPG 

priemonės valdytojui ir skolų susigrąžinimo iš galutinių naudos gavėjų administravimą. PPG priemonės 

įgyvendinimo terminas – 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-193 

patvirtintomis Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo 

taisyklėmis, Bendrovė įgyvendina finansinę priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, 

finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė arba PTP). Paskolų 

teikimo priemone siekiama palengvinti paskolų, skirtų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, gavimo procesą, 

suteikti lėšų rinkai, kad būtų vykdomas skolinimas žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams (fiziniams 

ir juridiniams asmenims, kurie užsiima pirmine žemės ūkio gamyba), skatinant verslo plėtojimą ir investicijas 

žemės ūkio sektoriuje. 

Pagal šią Paskolų teikimo priemonę paskolos buvo teikiamos tiek naujai, tiek naudotai žemės ūkio 

technikai ar įrangai įsigyti, maksimalus teikiamos paskolos dydis – 70 tūkst. Eur, maksimalus paskolos terminas 

– 72 mėnesiai. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-607 (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-313 redakcija) patvirtintą Finansinių 

priemonių, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. finansines priemones grąžintų 

lėšų ir sukauptų pajamų, 2017-2028 m. sąmatą, šios PTP įgyvendinimui ir administravimui skirta 2,112 mln. Eur, 

iš jų paskoloms ūkio subjektams teikti – 2,011 mln. Eur. 

Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimui buvo atrinktas finansų tarpininkas – KREDA kredito unijų 

grupė (5 kredito unijos), veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį, su kuria Bendrovė 2019 m. spalio 10 d. pasirašė 

Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo sutartį (toliau – Sutartis).  
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Pagal Sutartį Bendrovė finansų tarpininkui pervedė 2,011 mln. Eur paskoloms ūkio subjektams teikti 

skirtas Paskolų teikimo priemonės lėšas, finansų tarpininkas įsipareigojo prisidėti nuosavomis lėšomis (25 proc. 

kiekvienos paskolos sumos) prie Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo.  

Informacija apie pagal šią Paskolų teikimo priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas (toliau – PTP lėšos) 

ir pritrauktas privačias lėšas (toliau – finansų tarpininko lėšos) pateikiama žemiau esančioje lentelėje: 

Finansinė priemonė 

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams 

skirta, mln. Eur 

Finansinės 

priemonės lėšos 

Finansų tarpininko 

lėšos 

Bendra lėšų 

lengvatinėms 

paskoloms suma 

Paskolos žemės ūkio technikai ir 

įrangai, 2019 m. 

(naujos paskolos pagal PTP 

nebeteikiamos) 

2,011 0,670 2,681 

 

Nuo PTP lėšų pervedimo finansų tarpininkui iki lėšų išskolinimo termino pabaigos, 2020 m. spalio 29 

d., tiksliniams žemės ūkio subjektams suteikta 71 paskola. Bendra suteiktų paskolų suma – 2,678 mln. Eur.  

PTP lėšų išskolinimo termino pabaigoje, 2020 m. spalio 29 d., finansų tarpininko PTP lėšų išskolinimas 

sudarė 2,009 mln. Eur, finansų tarpininkas neišskolino 2425 Eur (neišskolintos lėšos grąžintos Bendrovei).  

Paskolų gavėjai finansų tarpininkui per ataskaitinį laikotarpį grąžino 601,6 tūkst. Eur paskolų lėšų, iš 

to skaičiaus 451,2 tūkst. Eur PTP lėšų. Nuo PTP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos 

paskolų gavėjai finansų tarpininkui grąžino 847,3 tūkst. Eur paskolų lėšų, iš to skaičiaus 635,5 tūkst. Eur PTP 

lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansų tarpininko teikiamas ataskaitas pradelstų grąžinti paskolų 

nėra. Taip pat ataskaitinio laikotarpio pabaigai pilnai padengtos 3 paskolos.  

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė už naudojimąsi PTP lėšomis finansų tarpininkui priskaičiavo 

1710,71 Eur palūkanų, iš viso per PTP įgyvendinimo laikotarpį iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priskaičiuota 

4045,41 Eur palūkanų. Finansų tarpininkas palūkanas moka laiku, pradelsimų neužfiksuota. Be palūkanų, 

Bendrovė per visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį priskaičiavo 0,83 Eur delspinigių (už pavėluotai pervestas 

paskolų gavėjų grąžintas PTP lėšas), ir apskaičiavo 12,13 Eur baudą (0,5 proc. nuo neišskolintos sumos), kuriuos 

finansų tarpininkas sumokėjo Bendrovei. 

Vadovaujantis PTP reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi, PTP atliekamų darbų procedūromis, 

be to, siekiant išsiaiškinti ar finansų tarpininkas Paskolų teikimo priemonę įgyvendina tinkamai, Bendrovė 

ataskaitiniu laikotarpiu atliko finansų tarpininko veiklos, susijusios su PTP įgyvendinimu, patikrą atsitiktinės 

atrankos būdu pasirinkus 7 proc. paskolų gavėjų, kuriems finansų tarpininkas suteikė paskolas. Patikros metu 

Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo sąlygų pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl finansinės priemonės 

galimos rizikos įvertintos kaip minimalios.  

Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekamas Paskolų teikimo priemonės rizikos vertinimas, 

kurio metu PTP įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos galimoms finansinės priemonės įgyvendinimo 

rizikoms, nenustatyta. 
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Bendrovė, vadovaudamasi teisės aktais reglamentuojančiais PTP administravimą bei Paskolų teikimo 

priemonės atliekamų darbų procedūromis, toliau vykdo PTP administravimą, t. y. vykdo suteiktų paskolų 

monitoringą, apskaito grįžtančias PTP lėšas, apskaičiuoja finansų tarpininkui palūkanas už naudojimąsi PTP 

lėšomis ir vykdo jų savalaikio pervedimo kontrolę, atlieka finansų tarpininko suteiktų paskolų panaudojimą 

pagal paskirtį pagrindžiančių dokumentų patikrą, Paskolų teikimo priemonės rizikos vertinimą. Paskolų teikimo 

priemonės įgyvendinimo terminas – 2026 m. spalio 10 d. 

 

Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines 

priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams  

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų 

gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei 

medžiagai įsigyti, Bendrovė įgyvendina finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba 

užsiimantiems ūkio subjektams“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė arba PTP). Paskolų teikimo priemonė 

įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 

3D-294 patvirtintomis Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams 

taisyklėmis. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-607 (Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-313 redakcija) patvirtintą Finansinių 

priemonių, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. finansines priemones grąžintų 

lėšų ir sukauptų pajamų, 2017-2028 m. sąmatą šios PTP įgyvendinimui ir administravimui skirta 4,006 mln. Eur, 

iš jų paskoloms ūkio subjektams teikti – 3,815 mln. Eur.  

Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimui atvirojo konkurso būdu atrinkti finansų tarpininkai – 

KREDA kredito unijų grupė (5 kredito unijos) ir  LKU kredito unijų grupė (17 kredito unijų), veikiančios pagal 

Jungtinės veiklos sutartis. 

2020 m. birželio 26 d. su KREDA kredito unijų grupe pasirašyta Paskolų teikimo priemonės 

įgyvendinimo sutartis 1,815 mln. Eur sumai, finansų tarpininkas nuosavomis lėšomis prie Paskolų teikimo 

priemonės įgyvendinimo neprisideda. KREDA kredito unijų grupė vienam paskolos gavėjui gali suteikti iki 100 

tūkst. Eur paskolą. 

2020 m. liepos 13 d. su  LKU kredito unijų grupe pasirašyta Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo 

sutartis 2,0 mln. Eur sumai, finansų tarpininkas taip pat įsipareigojo prisidėti 200 tūkst. Eur nuosavomis lėšomis.  

LKU kredito unijų grupė vienam paskolos gavėjui gali suteikti iki 110 tūkst. Eur paskolą.  

Informacija apie pagal šią Paskolų teikimo priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas (toliau – PTP lėšos) 

ir pritrauktas privačias lėšas (toliau – finansų tarpininko lėšos) pateikiama žemiau esančioje lentelėje: 
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Finansinė priemonė 

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams 

skirta, mln. Eur 

Finansinės 

priemonės lėšos 

Finansų 

tarpininko lėšos 

Bendra lėšų 

lengvatinėms 

paskoloms suma 

Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai 

vykdyti, 2020 m. 

(paskolos teikiamos iki 2022-08-06) 

3,815 0,200 4,015 

 

Paskolos teikiamos ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), užsiimantiems pirmine žemės 

ūkio produktų gamyba, ne ilgesniam nei 84 mėn. laikotarpiui.  

Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 56 paskolos, kurių bendra suma – 2,713 mln. Eur. Šių paskolų 

suteikimui panaudota 2,552 mln. Eur PTP lėšų.  

Nuo PTP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal Paskolų teikimo priemonę 

suteiktos 76 paskolos, kurių bendra suma – 3,790 mln. Eur (94 proc. visos 4,015 mln. Eur paskoloms teikti skirtos 

sumos). Šių paskolų suteikimui panaudota 3,610 mln. Eur PTP lėšų ir 0,18 mln. Eur finansų tarpininko lėšų. 

Vidutiniškai vienas ūkio subjektas skolinosi 49,9 tūkst. Eur.  

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskolomis pagal šią Paskolų teikimo priemonę naudojosi 

ūkininkų ūkiai (94 proc.), žemės ūkio bendrovės (5 proc.), mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios kaimo 

vietovėse (1 proc.) ir kt. (10 pav.).  

 

10 pav. Suteiktos paskolos pagal ūkio subjektų tipus (iki 2021-12-31) 

 

Paskolų lėšas ūkio subjektai naudojo investicijoms, t. y. žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti. Paskolų 

gavėjai užsiima tradicine žemės ūkio veikla – augalininkyste (83 proc.), mišriu ūkininkavimu (10 proc.) ir 

gyvulininkyste (7 proc.) (11 pav.). 

 

MVĮ kaimo 

vietovėje

1%

Ūkininko ūkis

94%

Ž.ū. bendrovė

5%

Ž.ū. kooperatyvas

0,5%
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11 pav. Suteiktos paskolos pagal ūkio subjektų veiklos sritį (iki 2021-12-31) 

 

Finansų tarpininkas KREDA kredito unijų grupė pagal pasirašytą Paskolų teikimo priemonės 

įgyvendinimo sutartį ataskaitinio laikotarpio pabaigai pilnai išskolino 1,815 mln. Eur,  LKU kredito unijų grupės 

lėšų paskoloms teikti likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 224,6 tūkst. Eur.  

Paskolų gavėjai finansų tarpininkams per ataskaitinį laikotarpį iš viso grąžino 443,5 tūkst. Eur paskolų 

lėšų, iš to skaičiaus 428,6 tūkst. Eur PTP lėšų. Nuo PTP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos paskolų gavėjai finansų tarpininkui grąžino 445,3 tūkst. Eur paskolų lėšų, iš to skaičiaus 430,3 tūkst. 

Eur PTP lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansų tarpininkų teikiamas ataskaitas yra pradelsta 

grąžinti 1 paskola, pradelsta suma sudaro 840,55 Eur.  

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė už naudojimąsi PTP lėšomis KREDA grupės kredito unijoms 

priskaičiavo 1768,61 Eur palūkanų, o  LKU grupės kredito unijoms – 1963,82 Eur palūkanų. Iš viso per PTP 

įgyvendinimo laikotarpį priskaičiuota 5394,56 Eur palūkanų. Finansų tarpininkai palūkanas moka laiku, 

pradelstų mokėjimų nėra. Taip pat Bendrovė, vadovaudamasi Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo 

sutartimi su  LKU grupės kredito unijomis, atsižvelgiant į tai, kad finansų tarpininkas neišskolino pagal Paskolų 

teikimo priemonės lėšų išskolinimo grafiką įsipareigotos išskolinti 2 mln. Eur sumos (neišskolintas likutis – 1,024 

mln. Eur), apskaičiavo 5120,52 Eur baudą (0,5 proc. nuo neišskolintos sumos), kurią finansų tarpininkas 

sumokėjo Bendrovei. 

Vadovaujantis PTP reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi, PTP atliekamų darbų procedūromis, 

be to, siekiant išsiaiškinti, ar finansų tarpininkas Paskolų teikimo priemonę įgyvendina tinkamai, Bendrovė 2021 

m. atliko finansų tarpininko veiklos, susijusios su PTP įgyvendinimu, patikrą, atsitiktinės atrankos būdu 

pasirinkus 15 proc. paskolų gavėjų, kuriems finansų tarpininkas suteikė paskolas 2020 m. Patikros metu Paskolų 

teikimo priemonės įgyvendinimo sąlygų pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl finansinės priemonės galimos 

rizikos įvertintos kaip minimalios.  

Augalininkystė

83%

Gyvulininkystė

7%

Mišrus ūkis

10%
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Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekamas Paskolų teikimo priemonės rizikos vertinimas, 

kurio metu įvertinti visų pareiškėjų ir planuojamų investicijų tinkamumo kriterijai paskolai gauti. PTP 

įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos galimoms priemonės įgyvendinimo rizikoms, nenustatyta. 

Bendrovė yra atsakinga už PTP valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. Bendrovė vykdo Paskolų 

teikimo priemonės administravimą ir monitoringą – paskolų gavėjų tinkamumo vertinimą, teikiamos pagalbos 

paskolomis skaičiavimą, pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registre, apskaito grįžtančias PTP lėšas, apskaičiuoja finansų tarpininkams palūkanas už naudojimąsi 

PTP lėšomis ir vykdo jų savalaikio pervedimo kontrolę, atlieka finansų tarpininkų suteiktų paskolų išlaidas 

pagrindžiančių dokumentų, lėšų pervedimo patikrą, vertina finansinės priemonės riziką. Šios Paskolų teikimo 

priemonės lėšų skolinimo terminas – iki 2022 m. rugpjūčio 6 d., priemonės įgyvendinimo terminas – 2029 m. 

liepos 13 d. 

 

Fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu ir Skatinamųjų finansinių 

priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėmis, 2020 m. 

įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ (toliau – Žemės ūkio fondas) pasirašant dvišalę finansavimo sutartį 

tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Bendrovės. Bendrovė paskirta šio fondų fondo valdytoja. 

Žemės ūkio fondo tikslas – teikiamų finansinių priemonių pagalba padidinti finansinių paslaugų prieinamumą 

ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo bei kaimo 

plėtros srityse, ir tokiu būdu skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto 

sektoriaus konkurencingumą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. 

įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyti 

šie Žemės ūkio fondo uždaviniai: 

▪ sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų 

trūkumu, 

▪ mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, 

▪ efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas. 

Bendrovė, administruodama Žemės ūkio fondą, nuo 2020 m. įgyvendina dvi skatinamąsias finansines 

priemones lengvatinių paskolų forma – „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ ir 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“. Šiomis skatinamosiomis finansinėmis 

priemonėmis siekiama padidinti finansinių paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant į klimato bei rinkos pokyčius ir 

tendencijas bei besikeičiančius ūkio subjektų poreikius. 
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Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių 

Skatinamąja finansine priemone „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankų klimato reiškinių“ (toliau – 

Finansinė priemonė) siekiama suteikti galimybę žemės ūkio sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams, 

nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių ir patiriančių laikinus veiklos ir (ar) plėtros finansavimo 

sunkumus, pasiskolinti lėšų investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. 

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 

8 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau 

– Aprašas) patvirtintą Aprašo 1 priedą „Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo 

nepalankių klimato reiškinių“ schema“.  

Finansinės priemonės įgyvendinimui atrinktas finansų tarpininkas –  LKU kredito unijų grupė (10 

kredito unijų), veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį, su kuria Bendrovė 2020 m. rugsėjo 8 d. pasirašė 

Finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis).  

Finansinės priemonės įgyvendinimui skirta 2,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų paskoloms teikti 

– 2,111 mln. Eur. Atrinktas finansų tarpininkas prie Finansinės priemonės įgyvendinimo prisideda savo lėšomis 

– 633,3 tūkst. Eur. Paskoloms pagal šią Finansinę priemonę iš viso yra skiriama 2,744 mln. Eur lėšų.  

Informacija apie pagal šią Finansinę priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas (toliau – Finansinės 

priemonės lėšos) ir pritrauktas privačias lėšas (toliau – finansų tarpininko lėšos) pateikiama žemiau esančioje 

lentelėje: 

Finansinė priemonė  

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams 

skirta, mln. Eur 

Finansinės 

priemonės lėšos 

Finansų 

tarpininko lėšos 

Bendra lėšų 

lengvatinėms 

paskoloms suma 

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių 

klimato reiškinių, 2020 m. 

(paskolos buvo teikiamos iki 2021-12-31) 

2,111 0,633 2,744 

 

Paskolos teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie 2019 

m. nukentėjo nuo šalnų, o po 2020 m. lapkričio 30 d. – tiems, kurie per paskutinius trejus metus nukentėjo ir 

nuo kitų nepalankių klimato reiškinių (sausros, liūčių ir kt.), skolinama ne ilgesniam nei 36 mėn. laikotarpiui, 

vienam paskolos gavėjui teikiama ne didesnė kaip 25 tūkst. Eur paskola.  

Per ataskaitinį laikotarpį teikiamomis paskolomis pasinaudojo 51 ūkio subjektas, jiems suteikta 1,210 

mln. Eur paskolų, iš to skaičiaus 0,931 mln. Eur Finansinės priemonės lėšų.  

Nuo Finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios (2020 m. rugsėjo mėn.) iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos pagal Finansinę priemonę iš viso suteiktos 54 paskolos, kurių bendra suma – 1,285 mln. Eur (47 proc. 

visos 2,744 mln. Eur paskoloms teikti skirtos sumos). Lengvatinių paskolų suteikimui panaudota 988,4 tūkst. Eur 

Finansinės priemonės lėšų, finansų tarpininkas atitinkamai prisidėjo 296,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų. Vidutinė 

suteiktos paskolos suma – 23,8 tūkst. Eur.  
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Finansinės priemonės paskolomis daugiausiai naudojosi ūkininkų ūkiai (jiems suteikta 98 proc. visų 

Finansinės priemonės lėšų), viena paskola pasinaudojo smulki įmonė kaimo vietovėje, užsiimanti sodininkystės 

veikla. Paskolų lėšas ūkio subjektai naudojo apyvartinėms lėšoms papildyti (71 proc. visų paskolų), likusi dalis 

buvo skiriama investicijoms finansuoti (29 proc.). Paskolų gavėjai užsiima tradicine žemės ūkio veikla – 

augalininkyste (80 proc. visų paskolų), mišria žemės ūkio veikla (12 proc.), gyvulininkyste (8 proc.) (12 pav.). 

 

12 pav. Suteiktos paskolos pagal paskolų gavėjų veiklos sritis (iki 2021-12-31) 

Didžioji dalis ūkių, pasinaudojusių lengvatine paskola, buvo nukentėję nuo 2019 metais vasarą 

Lietuvoje fiksuotos sausros, kuomet buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija – jiems suteikta 80 proc. 

visų Finansinės priemonės lėšų sumos. Taip pat ūkiai nurodė nukentėję nuo 2019 metų šalnų (9 proc. paskolų), 

2018 metų liūčių (6 proc. paskolų) bei kitų nepalankų klimato reiškinių (2021 metų kaitros, 2020-2021 metų 

žiemos padarinių (gausaus sniego) ir kt.).  

Po 2021 m. gruodžio 31 d., suėjus galutiniam lengvatinių paskolų pagal Finansinę priemonę teikimo 

terminui, paskolų teikimas nebegalimas. Likusi neišskolinta Finansinės priemonės lėšų suma – 1.123 mln. Eur, 

pagal Sutartį neišskolintos lėšos grąžinamos Bendrovei per nustatytą terminą. 

Paskolų gavėjai finansų tarpininkui per ataskaitinį laikotarpį iš viso grąžino 95,1 tūkst. Eur paskolų 

lėšų, iš to skaičiaus 73,1 tūkst. Eur Finansinės priemonės lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansų 

tarpininko teikiamas ataskaitas yra pradelsta grąžinti 1 paskola (pradelstos grąžinti paskolos dalis – 8,3 tūkst. 

Eur). Finansų tarpininkas paskolų gavėjų grąžintas lėšas Bendrovei perveda laiku, vėlavimų neužfiksuota. 

Pagal Finansinės priemonės sąlygas finansų tarpininkui kas ketvirtį mokamas valdymo mokestis, 

priklausantis nuo veiklos rezultatų, t. y. nuo išskolintų Finansinės priemonės lėšų sumos. Už 2021 m. finansų 

tarpininkui apskaičiuotas valdymo mokestis sudarė 6142,20 Eur. Nuo Finansinės priemonės įgyvendinimo 

pradžios finansų tarpininkui už veiklos rezultatus apskaičiuota bendra valdymo mokesčio suma – 6192,68 Eur. 

Bendrovėje buvo atliekamas Finansinės priemonės rizikos vertinimas, kurio metu įvertinti visų 

pareiškėjų ir planuojamų investicijų, apyvartinių lėšų tinkamumo kriterijai paskolai gauti. Galimi rizikos veiksniai 

Augalininkystė

80%

Gyvulininkystė

8%

Mišrus ūkis

12%
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buvo identifikuoti, tačiau esminių priemonės įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos galimoms priemonės 

įgyvendinimo rizikoms, nenustatyta. 

Bendrovė yra atsakinga už Finansinės priemonės valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. Bendrovė 

vykdo Finansinės priemonės administravimą ir monitoringą – paskolų gavėjų tinkamumo vertinimą, teikiamos 

pagalbos paskolomis skaičiavimą, pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos registre, apskaito grįžtančias Finansinės priemonės lėšas, apskaičiuoja finansų tarpininkui 

priklausantį valdymo mokestį, atlieka finansų tarpininkų suteiktų paskolų išlaidas pagrindžiančių dokumentų, 

lėšų pervedimo patikrą, priemonės rizikos vertinimą. Finansinės priemonės įgyvendinimo terminas – 2025 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos 

srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu  

Skatinamąja finansine priemone „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės 

produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ 

(toliau – Finansinė priemonė) siekiama padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų, 

veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, skolinimosi kaštus 

COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, suteikiant paskolas apyvartinėms išlaidoms finansuoti. 

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 

d. įsakymu Nr. 3D-539 patvirtintą „Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių 

žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 

ligos protrūkio laikotarpiu“ schemą. 

Finansinės priemonės finansavimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. 3D-539 buvo skirta 40 mln. Eur, 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-729 buvo papildomai skirta 

50 mln. Eur, viso skirta finansavimo suma siekė 90 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų paskoloms iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. teikti – 88,463 mln. Eur. Atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 pandemiją bei dėl šios priežasties 

siekiant sumažinti sukeltus padarinius ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, 

šių produktų perdirbimu ir prekyba bei žuvininkyste, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-867 papildomai paskolų teikimui iki 2021 m. birželio 30 d. skirta 44,680 mln. 

Eur. Europos Komisijai priėmus sprendimą pratęsti laikinosios valstybės pagalbos tvarką iki 2021 m. gruodžio 

31 d., lengvatinių paskolų teikimas pagal Finansinę priemonę buvo atitinkamai pratęstas. 

Bendra Finansinės priemonės lėšų suma paskolų teikimui sudaro 134,818 mln. Eur, visa Finansinės 

priemonės paskoloms teikti skirta suma sudaro 133,143 mln. Eur. 

Finansinės priemonės įgyvendinimui atrinkti finansų tarpininkai: KREDA kredito unijų grupė (8 kredito 

unijos), LKU kredito unijų grupė (17 kredito unijų), Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, UAB „PayRay Bank“, RATO 

kredito unija, AB SEB bankas, UAB „SME Finance“.  
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Finansinė priemonė įgyvendinama nuo 2020 m. rugpjūčio mėn., paskolų teikimui iki 2021 m. gruodžio 

31 d. pagal Finansinę priemonę išskolintos visos 2020-2021 metams skirtos lėšos (133,143 mln. Eur).  

Informacija apie pagal šią Finansinę priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas (toliau – Finansinės 

priemonės lėšos) pateikiama žemiau esančioje lentelėje: 

Finansinė priemonė  

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams 

skirta, mln. Eur 

Finansinės 

priemonės lėšos 

Finansų 

tarpininkų 

lėšos 

Bendra lėšų 

lengvatinėms 

paskoloms suma 

Paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19, 

2020 m. 

(paskolos buvo teikiamos iki 2021-12-31) 

133,143 - 133,143 

 

Pagal šią Finansinę priemonę paskolos teikiamos kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, 

užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), savo 

pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, taip pat pripažintoms 

žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir 

(ar) prekyba, ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio 

kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, 

kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos 

pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų 

per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros 

produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, 

skolinama ne ilgesniam negu 36 mėn. laikotarpiui, vienam ūkio subjektui teikiama ne didesnė kaip 1 mln. Eur 

paskola. 

Per ataskaitinį laikotarpį teikiamomis paskolomis pasinaudojo 659 tiksliniai ūkio subjektai, jiems 

suteikta 44,680 mln. Eur paskolų.  

Nuo Finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos įgyvendinant 

šią priemonę pasiekti aukštesni veiklos rodikliai nei buvo planuota. Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių 

priemonių investavimo strategijoje buvo prognozuojamas laukiamas rezultatas, kad iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

paskolomis pagal Finansinę priemonę pasinaudos 890 ūkio subjektų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

rezultatas pasiektas ir viršytas 50 proc. (dėl mažesnės nei planuota vidutinės paskolos vienam ūkio subjektui 

sumos) – iš viso paskolomis pasinaudojo 1331 tikslinis ūkio subjektas, jiems suteikta 133,143 mln. Eur. 

Daugiausia paskolų per visą Finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpį suteikė LKU kredito unijų 

grupė – 36,7 mln. Eur, UAB „SME Finance“ – 29,1 mln. Eur, KREDA kredito unijų grupė – 23,6 mln. Eur (13 pav.).  
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13 pav. Suteiktos paskolos pagal finansų tarpininkus, mln. Eur (iki 2021-12-31) 

 

Paskolomis pagal Finansinę priemonę daugiausiai naudojosi ūkininkų ūkiai – jiems suteikta 53 proc. 

visų suteiktų paskolų lėšų. Žemės ūkio bendrovės pasinaudojo 17 proc. Finansinei priemonei skirtų lėšų, žemės 

ūkio kooperatyvai, žemės ūkio įmonės bei mažos ir vidutinės įmonės kaimo vietovėse – po 10 proc. (14 pav.) 

 

14 pav. Suteiktos paskolos pagal ūkio subjektų tipą (iki 2021-12-31) 

 

Vertinant ūkio sektorius, kuriuose veikia paskolų gavėjai, daugiausiai lėšų išskolinta augalininkyste 

(53 proc. visų paskolų), gyvulininkyste (27 proc.), mišriu žemės ūkiu (10 proc.) užsiimantiems ūkiams. Paskolomis 

taip pat pasinaudojo paslaugas žemės ūkiui teikiantys (6 proc.), akvakultūra užsiimantys (13 proc.) ūkio 

subjektai (15 pav.).  

 

15,6

23,6

36,7

29,1

4,4

18,2

5,5
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KREDA kredito unijos
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53%
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10%
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10%
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15 pav. Suteiktos paskolos pagal paskolų gavėjų veiklos sritis (iki 2021-12-31) 

 

Finansų tarpininkai pagal pasirašytas Finansinės priemonės įgyvendinimo sutartis įsipareigoja 

Bendrovei pervesti tarpinius paskolų gavėjų paskolų grąžinimus, paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas už 

suteiktas paskolas, teikti ataskaitas. Nuo Finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio 

laikotarpio paskolų gavėjai finansų tarpininkams sumokėjo iš viso 245,3 tūkst. Eur palūkanų, grąžino 15,279 

mln. Eur Finansinės priemonės lėšų.  

Pagal finansų tarpininkų pateiktas ataskaitas 2021 m. gruodžio 31 d. pradelstų dalinių paskolos 

mokėjimų suma siekė 680,9 tūkst. Eur. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskolų gavėjai taip pat vėlavo 

mokėti palūkanas pagal nustatytą grafiką, pradelstų mokėti palūkanų suma sudarė 1,8 tūkst. Eur. Besitęsiant 

koronaviruso COVID-19 pandemijai ir ūkio subjektams vis dar susiduriant su likvidumo problemomis, Bendrovė 

aktyviai bendradarbiauja su finansų tarpininkais, siekdama užtikrinti tinkamą ir savalaikį paskolų grąžinimą ir 

palūkanų mokėjimą. Siekiant spręsti susidariusią situaciją, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos finansų 

tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 50 paskolų sutarčių pakeitimų, kuriais buvo pertvarkyti paskolų 

grąžinimo grafikai. 

Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos vertino 1250 paskolos gavėjų pateiktus paskolos 

panaudojimą pagrindžiančius dokumentus, vertinant, ar Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 

lėšos panaudotos apyvartiniam kapitalui finansuoti ir ar lėšos panaudotos per 6 mėnesius nuo paskolos 

išdavimo.  

Vadovaujantis Finansinę priemonę reglamentuojančiais teisės aktais, su finansų tarpininkais 

pasirašytomis Finansinės priemonės įgyvendinimo sutartimis, Finansinės priemonės atliekamų darbų 

procedūromis, be to, siekiant išsiaiškinti, ar finansų tarpininkai Finansinę priemonę įgyvendina tinkamai, 

Bendrovė 2021 m. atliko finansų tarpininkų veiklos, susijusios su Finansinės priemonės įgyvendinimu, patikrą, 

atsitiktinės atrankos būdu pasirinkus 10 proc. paskolų gavėjų, kuriems finansų tarpininkas suteikė paskolas (nuo 

pagal 2020 m. papildomai skolinimui skirtų lėšų sudarytas paskolų sutartis). Patikros metu esminių neatitikimų, 

kurie turėtų įtakos pagal Finansinę priemonę suteiktų paskolų teisėtumui, nenustatyta.  

Akvakultūra

4%

Augalininkystė
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Gyvulininkystė
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Bendrovėje buvo atliekamas Finansinės priemonės rizikos vertinimas, kurio metu įvertinti visų 

pareiškėjų ir planuojamų apyvartinių lėšų tinkamumo kriterijai paskolai gauti. Galimi rizikos veiksniai buvo 

identifikuoti, tačiau esminių priemonės įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos galimoms priemonės 

įgyvendinimo rizikoms, nenustatyta. 

Bendrovė vykdo Finansinės priemonės įgyvendinimą ir administravimą, tai yra Bendrovė vertina 

pagalbos paskolomis gavėjų tinkamumą bei registruoja galutiniams naudos gavėjams suteiktą pagalbą 

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, paskirsto finansų tarpininkams 

Finansinės priemonės lėšas pagal teikiamus prašymus Finansinės priemonės įgyvendinimo sutartyje nustatyta 

tvarka, apskaito grįžtančias Finansinės priemonės lėšas, tikrina jų atitikimą finansų tarpininkų pateiktų ataskaitų 

duomenims, tikrina paskolų panaudojimo tinkamumą pagal iš galutinių naudos gavėjų gaunamus paskolų 

pagal paskirtį panaudojimą pagrindžiančius dokumentus, vertina finansinės priemonės riziką. Finansinės 

priemonės įgyvendinimo terminas – 2030 m. birželio 30 d. 

 

Fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu ir Finansinių priemonių, 

įgyvendinamų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklėmis, 2021 

m. įsteigtas fondų fondas „KPP finansinių priemonių fondas“ (toliau – KPP finansinių priemonių fondas) 

pasirašant trišalę finansavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo 

agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Bendrovės. Bendrovė paskirta šio fondų fondo valdytoja. KPP 

finansinių priemonių tikslas – padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės 

ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, ir prisidėti prie Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos, finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – 

EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, 

valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyti šie KPP finansinių priemonių fondo 

uždaviniai: 

▪ įgyvendinti finansines priemones, mažinančias rinkos trūkumus, nustatytus ex-ante vertinime, 

▪ efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas. 

Bendrovė, administruodama KPP finansinių priemonių fondą, įgyvendina finansinę priemonę 

lengvatinių paskolų forma – „Pasidalytos rizikos paskolos“.  

 

Pasidalytos rizikos paskolos 

Finansine priemone „Pasidalytos rizikos paskolos“ (toliau – KPP finansinė priemonė) siekiama 

padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio 

produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse. Lengvatinės paskolos pagal KPP finansinę priemonę 
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teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių 

plėtrą ir vystymą. 

KPP finansinė priemonė įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo 

plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, 

valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintą Aprašo priedą 

„Pasidalytos rizikos paskolų finansinės priemonės schema“ ir Investavimo strategiją. 

KPP finansinės priemonės įgyvendinimui atrinktas finansų tarpininkas – UAB Medicinos bankas, su 

kuria Bendrovė 2021 m. spalio 15 d. pasirašė KPP finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis). 

KPP finansinės priemonės įgyvendinimui pagal 2021 m. kvietimą skirta 8,0 mln. Eur KPP finansinių 

priemonių fondo lėšų, iš jų paskoloms teikti – 7,598 mln. Eur. Atrinktas finansų tarpininkas prie KPP finansinės 

priemonės įgyvendinimo prisideda privačiomis lėšomis – 7,598 mln. Eur. Paskoloms teikti pagal Sutartį iš viso 

yra skirta 15,196 mln. Eur.  

Informacija apie pagal KPP finansinę priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas (toliau – Finansinės 

priemonės lėšos) ir pritrauktas privačias lėšas (toliau – finansų tarpininko lėšos) pateikiama žemiau esančioje 

lentelėje: 

Finansinė priemonė  

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams 

skirta, mln. Eur 

Finansinės priemonės 

lėšos 

Finansų 

tarpininko 

lėšos 

Bendra lėšų 

lengvatinėms 

paskoloms suma 

Pasidalytos rizikos paskolos, 2021 m. 

(paskolos teikiamos iki 2023-10-14) 

7,598 

(pagal 2021 m. kvietimą) 
7,598 15,196 

7,598 

(planuojamas naujas 

kvietimas 2022 m.) 

- - 

 

Lengvatinės paskolos pagal KPP finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti 

teikiamos iki 200 tūkst. Eur sumos, iki 60 mėn. (5 m. laikotarpiui). 

Nuo KPP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos finansų 

tarpininkui pateiktos 6 galutinių naudos gavėjų paraiškos lengvatinėms paskoloms pagal KPP finansinę 

priemonę gauti. Bendra iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų Bendrovei įvertintų paraiškų suma – 273,9 

tūkst. Eur, vidutinė prašomos paskolos suma – 54,8 tūkst. Eur. Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su 

galutiniais naudos gavėjais paskolų sutarčių nepasirašė. 

Pagal KPP finansinės priemonės sąlygas finansų tarpininkui mokamas bazinis KPP finansinės 

priemonės valdymo mokestis, t. y. priklausantis nuo paskolų teikimui skirtos KPP finansinės priemonės lėšų 

sumos, ir valdymo mokestis, susijęs su veiklos rezultatais, t. y. priklausantis nuo išskolintų KPP finansinės 

priemonės lėšų sumos. Už 2021 m. (IV ketvirtį) finansų tarpininkui apskaičiuotas bazinis valdymo mokestis 

sudarė 234,18 Eur.  
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Bendrovėje buvo atliekamas KPP finansinės priemonės rizikos vertinimas, kurio metu įvertinti visų 

pareiškėjų ir planuojamų investicijų, apyvartinių lėšų tinkamumo kriterijai lengvatinei paskolai gauti. Galimi 

rizikos veiksniai buvo identifikuoti, tačiau esminių priemonės įgyvendinimo pažeidimų, kurie turėtų įtakos 

galimoms priemonės įgyvendinimo rizikoms, nenustatyta. 

Bendrovė yra atsakinga už KPP finansinės priemonės valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. 

Bendrovė vykdo KPP finansinės priemonės administravimą ir monitoringą – paskolų gavėjų tinkamumo 

vertinimą, teikiamos paramos lengvatinių paskolų forma bendrojo subsidijos ekvivalento (BSE) apskaičiavimą ir 

jo pateikimą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendram paramos intensyvumui 

įvertinti, apskaito KPP finansinės priemonės lėšas, apskaičiuoja finansų tarpininkui priklausantį valdymo 

mokestį, atlieka finansų tarpininkų suteiktų paskolų išlaidas pagrindžiančių dokumentų, lėšų pervedimo patikrą, 

priemonės rizikos vertinimą. KPP finansinės priemonės lėšų skolinimo terminas – iki 2023 m. spalio 14 d. (pagal 

2021 m. kvietimą), priemonės įgyvendinimo terminas – 2030 m. birželio 30 d. 

 

Numatomos finansinės priemonės 

2022 m. ruošiamasi tolimesniam fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ Pasidalytos rizikos 

paskolų finansinės priemonės įgyvendinimui, kurios finansavimui bus naudojamos Lietuvos kaimo plėtros 

2014-2020 m. programos (8 mln. Eur) ir finansų tarpininkų privačios lėšos. Ši finansinė priemonė suteiks 

papildomų galimybių didesniam skaičiui ūkio subjektų – fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems 

žemės ūkio veikla – gauti lengvatines paskolas investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.  

Taip pat, atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 pandemiją, 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos 

komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 

protrūkį, sistema“ galiojimo pratęsimą iki 2022 m. birželio 30 d. ruošiamasi galimai lengvatinių paskolų teikimo 

pagal fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių 

žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 

ligos protrūkio laikotarpiu“ pratęsimui. Šios finansinės priemonės pratęsimas aktualus žemės ūkio ir 

žuvininkystės sektoriams, kurie dėl pandemijos ir karantino laikotarpio ir toliau patiria sunkumus, atitinkamai 

susiduria su apribojimais pasiskolinti kredito įstaigose, todėl priemonės pratęsimas yra reikalinga pagalba 

užtikrinant ūkių likvidumą ir išgyvenant šį laikotarpį. 

 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS ADMINISTRAVIMAS 

 

Bendrovė administruoja dalies garantinės įmokos ir dalies finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų 

kompensavimą. Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektams, 

padidino finansinių paslaugų prieinamumą, palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimą ir tai ženkliai 

atpigino ūkio subjektų skolinimosi kaštus, padėjo užtikrinti veiklos tęstinumą. Vadovaujantis valstybės pagalbos 

priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schema, iki 
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2021 m. birželio 30 d. buvo numatytos didesnės kompensacijos, operatyvesnis jų pervedimas ūkio subjektams. 

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Bendrovė administravo palūkanų kompensavimą ir tiems ūkio 

subjektams, kuriems paskolos suteiktos be Bendrovės garantijos. 

Ūkio subjektams, kuriems buvo suteiktos Bendrovės garantijos, 2021 m. iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir 

kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 1,04 mln. Eur garantinių įmokų. Kompensacija 

pasinaudojo 283 klientai (16 pav.).  

 

16 pav. Dalies garantinės įmokos kompensacija ūkio subjektams pagal metus, tūkst. Eur 

 

Taip pat iš Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos lėšų ūkio subjektams 

kompensuota 2,8 mln. Eur sumokėtų palūkanų. Palūkanų kompensacijomis pasinaudojo 1605 ūkio subjektai 

(17 pav.). 

 

17 pav. Dalies palūkanų kompensacija ūkio subjektams pagal metus, tūkst. Eur 
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KORUPCIJOS PREVENCIJA BENDROVĖJE 

 

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo pakeitimai, taip 

pat 2021 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-468 buvo patvirtintas 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių nulinės 

tolerancijos korupcijai politikos aprašas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai (toliau – Aprašas). Atsižvelgiant į šiuos 

teisės aktų pakeitimus, Bendrovė pakoregavo korupcijos prevencijos politiką (naujos redakcijos Bendrovės 

korupcijos prevencijos politika patvirtinta Bendrovės valdybos 2022 m. vasario 10 d. posėdžio protokolu Nr. 

5A-4/2022), taip pat rengia naują antikorupcinę programą, kurios paskirtis - užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir 

kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Bendrovėje, taip pat rengiamas programos priemonių 

planas. Remiantis naujos redakcijos įstatymo nuostatomis, Bendrovėje bus nustatomas atsparumo ir 

darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis.  

Įgyvendinant Apraše nustatytus reikalavimus, 2021 m. gruodžio 28 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu 

„Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Nr. 2B-89 buvo patvirtintas naujos 

redakcijos Bendrovės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, taip pat Bendrovės direktoriaus 

įsakymu Nr. 2B-90 „Dėl dovanų politikos aprašo tvirtinimo ir dovanų vertinimo komisijos sudarymo“ patvirtintas 

Bendrovės dovanų politikos aprašas. Už šių aprašų vykdymą atsakingais paskirti Bendrovės darbuotojai.  

Bendrovės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašu siekiama užtikrinti Bendrovės tinkamą 

viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų 

grėsmes ir numatyti priemones joms išvengti, formuoti korupcijai nepakančią aplinką, didinti pasitikėjimą 

Bendrovės veikla ir jos darbuotojais, skatinti darbuotojus laikytis nustatytų etikos standartų vykdant darbo 

funkcijas, o taip pat apraše nustatytos darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir, esant interesų konfliktui, 

darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūros. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

Bendrovėje privačius interesus deklaruojantis asmuo pateikęs ar patikslinęs deklaraciją, apie tai turi informuoti 

tiesioginį vadovą, paaiškinant kokie duomenys keitėsi, nurodant, ar deklaruoti / pasikeitę / papildyti 

deklaracijos duomenys negali sukelti arba nesukelia interesų konfliktų, o tiesioginis vadovas, gavęs minėtą 

informaciją, privalo patikrinti deklaracijos duomenis pagal darbuotojo atsiųstą deklaraciją visa apimtimi. 

Bendrovės direktorius ir darbuotojų tiesioginiai vadovai privalo ne rečiau kaip kartą per metus susipažinti su 

jiems tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, deklaracijose pateiktais 

duomenimis. Tokia Bendrovėje nustatyta tvarka yra užtikrinama, kad vadovai bus laiku informuoti apie 

potencialius interesų konfliktus, pokyčius deklaracijose. 

Bendrovėje įgyvendinant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, aktualios ir Bendrovės dovanų 

politikos aprašo nuostatos, kurios nustato dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, apskaitos, saugojimo ir 

eksponavimo bei veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarką. Kadangi Bendrovėje yra taikoma nulinė dovanų 

politika, kuri reiškia, kad darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei 

netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus minėtame apraše ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis, taip pat 

gauti neteisėtą atlygį ar jį teikti kitiems asmenims, Bendrovės darbuotojai yra skatinami suvokti skaidrumo 
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principą ir vengti galimos neteisėtos įtakos jų priimamiems sprendimams, užkirsti kelią galimam neteisėto 

atlygio gavimui, taip pat siekiama, kad, norint atsidėkoti už gerai atliktą Bendrovės darbuotojų darbą ar suteiktą 

pagalbą, tai būtų daroma ne teikiant dovanas, bet padėkojant žodžiu ar dėkingumą išreiškiant raštu.  

Be minėtų patvirtintų aprašų, Bendrovė taip pat turi pasitvirtinusi Etikos kodeksą, Lobistinės veiklos 

deklaravimo taisykles, parengtas pagal Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatas.  

Bendrovė kiekvienais metais ruošia išvadą dėl veiklos srities korupcijos pasireiškimo tikimybės, kurią 

viešina Bendrovės internetinėje svetainėje. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo paruošta išvada vertinant Bendrovės 

veiklos sritį, kiek tai susiję su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu. Įvertinus Bendrovės analizuojamos 

veiklos srities priimtus sprendimus, jų organizavimą, vykdymą, kontrolę, atsakingų asmenų funkcijų 

reglamentavimą, teisės aktus, kuriais vadovaujamasi siekiant tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus, buvo 

konstatuota, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė gali egzistuoti, tačiau remiantis galiojančiais teisės aktais, ši 

sritis yra valdoma ir pakankamai reglamentuota. Bendrovėje nėra buvę atvejų, kad viešųjų pirkimų procesas 

būtų vykdomas neskaidriai ar korumpuotai.  

Užtikrinant pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovė sudaro sąlygas informuoti apie 

galimus korupcijos atvejus. Pranešimų apie galimus korupcijos atvejus nagrinėjimo tvarka numatyta korupcijos 

prevencijos politikoje, kuri skelbiama viešai Bendrovės internetiniame puslapyje. Dovanų politikos apraše taip 

pat detalizuoti rekomenduojami darbuotojų veiksmai gavus neteisėtą atlygį, kuris galimai turi korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Su aptariamomis procedūromis yra supažindinti visi Bendrovės 

darbuotojai. Bendrovės darbuotojai ir gyventojai raginami telefonu, paštu, elektroniniu paštu, atvirai arba 

anonimiškai pranešti apie galimai neskaidrias Bendrovės darbuotojų veikas. Bendrovėje yra įdiegtas 

funkcionuojantis vidaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, paskelbtas Bendrovės internetinėje 

svetainėje adresu https://garfondas.lt/lt/apie_mus/apie_mus/korupcijos-prevencija, ar jame nurodytu telefonu, 

taip pat tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Siekiant Bendrovės tikslo gilinti darbuotojų žinias ir nepakantumą galimam korupcijos pasireiškimui 

ar neetiškam elgesiui, Bendrovės darbuotojai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Bendrovėje, 

aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, iniciatyvos "Skaidrumo akademija" ir Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose bei seminaruose dėl korupcijos 

prevencijos. 

Svarbu paminėti, kad Bendrovė netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi visų galimų 

priemonių įgyvendinant korupcijos prevenciją. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė laikosi visų įstatymų ir kitų jai 

taikomų teisės aktų. Per pastaruosius metus Bendrovėje nebuvo gauta pranešimų iš klientų bei Bendrovės 

darbuotojų apie pastebėtus galimus korupcijos atvejus ar kitus pažeidimus. 

 

INFORMACIJOS SKLAIDA APIE BENDROVĖS VEIKLĄ  

 
Koronaviruso (COVID-19) ligos pandemija, prasidėjusi 2020 m., turėjo didelės įtakos ir 2021 m. 

Didžioji Bendrovės sklaidos turinio dalis buvo apie pandemijos padarinių suvaldymui skirtas finansines 
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priemones, gyvo kontakto ir vizitų galimybės išliko ribotos, tad daugiausiai dėmesio skirta informacijos sklaidai 

internete ir santykiams su žiniasklaida bei socialiniais partneriais. 

Metai prasidėjo viešinant informaciją apie besitęsiančius COVID-19 pandemijos padarinius ir dėl to 

pratęsiamas pagalbos priemones: individualių garantijų teikimo sąlygų pratęsimą, palūkanų kompensavimo 

sąlygų pratęsimą, papildomas lėšas COVID-19 paskolų teikimui. Metų pradžioje priemonės pratęstos iki metų 

vidurio (birželio 30 d.), tačiau metų viduryje dar kartą pratęstas individualių garantijų teikimas ir skirtos 

papildomos lėšos COVID-19 paskolų teikimui iki metų pabaigos. Bendrovė visada operatyviai ir laiku informavo 

suinteresuotas auditorijas apie artėjančias priemonių teikimo pabaigas bei pratęsimus ir naujas sąlygas. 

Be pratęsiamų COVID-19 pandemijai skirtų priemonių, Bendrovė aktyviai komunikavo ir apie kitas 

teikiamas paslaugas: lengvatines paskolas nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių, lengvatines 

paskolas pirminei gamybai vykdyti, pradėtas teikti KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolas. 

Bendrovė ne tik tęsė aktyvią komunikaciją socialiniuose interneto tinkluose, tačiau ir sustiprino savo 

pozicijas šiuose komunikacijos kanaluose. Bendrovės komunikacijai kartu su Facebook tinklu aktyviai pradėtas 

naudoti socialinis interneto tinklas LinkedIn, kuris labiau pasiekia finansų sektoriaus profesionalus, dirbančius 

finansų įstaigose. Kovo mėnesį bendrovė pradėjo naudoti mokamą reklamą Facebook socialiniame tinkle – ši 

priemonė skirta informuoti apie individualias garantijas COVID-19 sąlygomis, palūkanų kompensavimą COVID-

19 sąlygomis, COVID-19 paskolas bei paskolas nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių. Bendrovė 

reguliariai – vidutiniškai kartą per savaitę – skelbė pranešimus socialiniuose tinkluose ir per metus pateikė 

beveik 50 žinučių. Taip pat socialiniuose tinkluose reagavo į vartotojų komentarus, atsakinėjo į jų pateikiamas 

žinutes. Facebook sekėjų skaičius per metus išaugo nuo maždaug 100 iki beveik 500 žmonių. Aktyvūs buvo ir 

Bendrovės partneriai, kurie paskelbė daugiau kaip 80 žinučių savo socialiniuose tinkluose, paminėdami 

Bendrovę ir jos paslaugas. 

Aktyvi taip pat buvo ir Bendrovės viešųjų ryšių veikla. Per metus Bendrovė parengė ir išplatino beveik 

30 pranešimų žiniasklaidai. Įprastai jie buvo skelbiami Bendrovės ir ŽŪM interneto svetainėse, Bendrovės 

socialiniuose interneto tinkluose, išsiunčiami socialiniams partneriams bei išplatinami žiniasklaidai. 

Priklausomai nuo pranešimo, tačiau per visus metus bendrovės pranešimai buvo atsidūrę populiariausiuose 

interneto naujienų portaluose (15min.lt, Agroeta.lt, Delfi.lt, Lrytas.lt, LRT.lt, Manoukis.lt, Valstietis.lt, Vz.lt), o 

Bendrovės atstovai net 5 kartus pateikė savo komentaruose radijo eteryje. 

Iš esmės teikiamų paslaugų komunikacijai Bendrovė efektyviai išnaudojo turimus komunikacijos 

kanalus (interneto svetainę, socialinius partnerius, socialinius interneto tinklus, viešųjų ryšių veiklą, 

naujienlaiškius ir pan.), tačiau taip pat buvo įgyvendintos kelios didesnės mokamos reklamos kampanijos. 

Gegužės-birželio mėnesiais buvo įgyvendinta COVID-19 paskolų reklamos kampanija su spaudos reklama 11-

oje laikraščių (Alytaus naujienos, Bičiulis, Lazdijų žvaigždė, Plungė, Santaka, Suvalkietis, Širvintų kraštas, 

Tauragės kurjeris, Ūkininko patarėjas, Utenos žinios, Valstiečių laikraštis) ir radijo reklama radijo stotyje „LRT 

radijas“. Rugsėjį įgyvendinta reklamos kampanija lengvatinėms paskoloms nukentėjusiems nuo nepalankių 

klimato reiškinių reklamą talpinant 11-oje laikraščių (Alytaus naujienos, Anykšta, Darbas, Gimtoji žemė, 

https://www.facebook.com/garfondas.lt
https://www.linkedin.com/company/zemes-ukio-paskolu-garantiju-fondas
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Gyvenimas, Rinkos aikštė, Sekundė, Šiaulių kraštas, Ūkininko patarėjas, Valstiečių laikraštis, Vienybė) su 

stiprinamąja žinute socialiniuose interneto tinkluose. Lapkritį patalpintas reklaminis straipsnis apie COVID-19 

pagalbos priemones žurnale „Mano ūkis“ ir jo interneto svetainėje manoukis.lt. 

Nors dėl pandemijos suvaržymų daugiau dėmesio buvo skirta nuotolinei komunikacijai, tačiau antroje 

metų pusėje sušvelninus apribojimus buvo įgyvendintos kelios renginių komunikacijos priemonės. Liepos mėn. 

Bendrovės atstovai dalyvavo Pieno kooperatyvų šventėje, o rugsėjį – iš pavasario atkeltoje kasmetinėje 

tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi... 2021“. Parodoje buvo apipavidalintas Bendrovės stendas, 

kuriame lankytojai galėjo gauti informaciją apie teikiamas paslaugas.  

2021 m. Bendrovė baigė įgyvendindama Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų sveikinimo kampaniją: Bendrovės 

interneto svetainė, socialiniai interneto tinklai pasipuošė šventiniu apipavidalinimu, o klientai ir partneriai 

sulaukė sveikinimų el. pašto žinutėmis. 

 

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TYRIMAS 

 

Bendrovė, siekdama sužinoti jos teikiamų paslaugų kokybės vertinimą ir išsiaiškinti klientams rūpimus 

klausimus, kad ateityje galėtų paslaugas teikti kokybiškiau ir dar geriau atliepti klientų lūkesčius, įgyvendino 

Bendrovės paslaugomis pasinaudojusių klientų apklausą. Joje dalyvavo 129 respondentai (klientai, pasinaudoję 

bendrovės paslaugomis 2020-2021 m.), o tyrimas įgyvendintas internetinės apklausos būdu 2022 m. sausio 14-

28 d. 

85 proc. respondentų nurodė, kad jiems užtenka arba iš dalies užtenka informacijos apie Bendrovės 

teikiamas paslaugas. Daugiausia informacijos jie gauna iš finansų įstaigų ir Bendrovės interneto svetainės. 86 

proc. respondentų individualios garantijos suteikimo greitį įvardino kaip „greitas“. 74 proc. respondentų 

Bendrovės darbuotojų atliekamą darbą įvardino kaip profesionalų, 12 proc. – iš dalies. Po 54-55 proc. 

respondentų nurodė ateityje planuojantys pasinaudoti palūkanų kompensavimu ir lengvatinėmis paskolomis. 

 

 

 

Bendrovė ir toliau sieks savo pagrindinio tikslo – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai 

įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą 
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produkciją, sudarant palankias skolinimosi sąlygas, siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, 

taikant novatoriškus ir efektyvius finansavimo modelius ir priemones. Bendrovė taip pat sieks pelningos veiklos 

ir išlikti finansiškai nepriklausoma. 

 



 
 

  1 priedas 

VALSTYBĖS GARANTIJŲ LIMITO PANAUDOJIMAS        2021-12-31 

Finansų įstaiga 

Suteiktos garantijos už finansų įstaigų išduotas 

paskolas/lizingo paslaugas 
Paskolų/lizingo ir garantijų likutis 

Skaičius 
Paskolų/lizingo 

suma, mln. € 
Garantijų suma, mln. € Skaičius 

Paskolų/lizingo 

suma, mln. € 
Garantijų suma, mln. € 

Citadele bankas 426 69,41 49,52 65 18,79 14,11 

Danske bankas 10 6,31 2,79 0 0,00 0,00 

Heavy Finance 28 1,94 1,46 28 1,76 1,32 

KREDA kredito unijos 391 42,57 31,41 289 23,16 17,57 

Kredito unijos (specializuotos) 111 24,28 17,19 55 11,37 8,29 

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

LCKU kredito unijos 692 69,22 51,43 421 31,09 23,73 

Luminor bankas 1449 429,85 342,65 130 14,26 9,30 

Mano bankas 5 1,26 0,87 1 0,07 0,05 

Medicinos bankas 595 53,42 32,65 126 11,56 7,55 

PayRay Bank 6 0,98 0,64 6 0,83 0,56 

SEB bankas 819 319,89 269,20 53 15,49 9,73 

Snoras 222 45,10 28,09 15 6,13 3,18 

Swedbank 866 79,32 47,87 64 9,76 4,95 

Šiaulių bankas 608 110,77 71,70 137 20,36 13,10 

UniCredit 12 2,82 2,00 5 0,39 0,31 

Ūkio bankas 145 9,91 6,84 1 0,02 0,01 

Iš viso 6390 1.321,77 1.011,04 1396 165,04 113,76 

Garantiniai įsipareigojimai, mln. € 113,76 

Garantijų limitas 2021 m., mln. € 153,60 

Nepanaudotas garantijų limitas, mln. € 39,84 

  



 
  

       2 priedas 

INDIVIDUALIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO REZULTATAI            2021-12-31 

 

 
Suteiktos individualios garantijos už finansų įstaigų išduotas paskolas, lizingo paslaugas 

Iš viso 2020 m. 01-12 mėn. 2021 m. 01-12 mėn. 

Garantijų 

skaičius 

Paskolų/lizingo  

suma, mln. € 

Garantijų 

suma, mln. € 

Garantijų 

skaičius 

Paskolų/lizingo  

suma, mln. € 

Garantijų 

suma, mln. € 

Garantijų 

skaičius 

Paskolų/lizingo  

suma, mln. € 

Garantijų 

suma, mln. € 

Garantijos ūkio subjektams 6311 846,96 536,23 286 54,58 40,21 492 67,50 46,98 

Investicinių paskolų garantijos - 643,17 402,25 - 24,84 17,41 - 32,23 22,24 

    iš jų su ES parama 2227 395,65 244,33 59 9,09 6,86 45 6,79 5,07 

Apyvartinių paskolų garantijos - 171,18 110,22 - 19,80 14,59 - 14,99 10,06 

Lizingo garantijos 99 14,96 8,02 18 2,81 1,79 58 9,76 5,35 

COVID-19 paskolų garantijos 32 17,65 15,75 6 7,13 6,42 26 10,52 9,33 

Garantijos Kaimo verslo ir rinkų plėtros 

agentūrai 
79 474,81 474,81 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Iš viso 6390 1.321,77 1.011,04 286 54,58 40,21 492 67,50 46,98 

Garantijos pagal finansų įstaigas (be Agentūros) 

Citadele bankas 425 57,25 37,36 18 10,60 8,32 39 8,43 6,06 

Danske bankas 10 6,31 2,79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Heavy Finance 28 1,94 1,46 0 0,00 0,00 28 1,94 1,46 

KREDA kredito unijos 391 42,57 31,41 70 6,12 4,44 147 12,47 9,69 

Kredito unijos (specializuotos) 111 24,28 17,19 12 3,69 2,81 20 4,61 3,39 

LCKU kredito unijos 692 69,22 51,43 86 9,32 6,74 120 10,36 8,22 

Luminor bankas 1410 212,92 125,72 27 5,15 3,80 23 4,00 2,70 

Mano bankas 5 1,26 0,87 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Medicinos bankas 595 53,42 32,65 28 4,43 2,73 33 6,00 4,13 

PayRay Bank 6 0,98 0,64 1 0,50 0,25 5 0,48 0,39 

SEB bankas 785 128,90 78,21 11 9,18 7,43 30 9,61 5,70 

Snoras 222 45,10 28,09 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Swedbank 866 79,32 47,87 12 2,67 1,39 23 4,55 2,27 

Šiaulių bankas 608 110,77 71,70 17 2,46 1,93 24 5,04 2,97 

UniCredit 12 2,82 2,00 4 0,46 0,37 0 0,00 0,00 

Ūkio bankas 145 9,91 6,84 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Iš viso 6311 846,96 536,23 286 54,58 40,21 492 67,50 46,98 

 



įsakymu Nr.3D-286

       __________________________2021.01.01-2021.12.31 Eurai______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 

Nr.

Straipsniai Pastab

os Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 17 1662813       1162850             

2. Pardavimo savikaina (831302)        (531726)              

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 831511         631124               

5. Pardavimo sąnaudos

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 18 (574665)        (411962)              

7. Kitos veiklos rezultatai 19 147323         20233                 

8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 20 259334         243957               

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 21 32942           98290                 

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 22 (179888)        (221772)              

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 516557         359870               

14. Pelno mokestis (145382)        (114757)              

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 371175         245113               

Pastaba. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

L. e. direktoriaus pareigas _______________ Romalda Globienė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų valdymo skyriaus vadovė _______________ Irena Ramanauskienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, įmonės kodas 124261860

Blindžių g. 17, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro 

2022 m. balandžio 26 d.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitos sudarymo data)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-02-08

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)



įsakymu Nr.3D-286

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2021.01.01-2021.12.31 Eurai
(ataskaitinis laikotarpis)

A. 20981895         17250679     
1. 1 42340                    31610                
 1.1.
 1.2.
 1.3. 42340                    31610                
 1.4.
 1.5.
 1.6.

2. 2 16611                    21864                
 2.1.
 2.2.
 2.3.
 2.4. 6410                      7410                  
 2.5. 10201                    14455                
 2.6. -                         -                     
  2.6.1.
  2.6.2.

 2.7.

3. 3 20922944              17197204          
 3.1.
 3.2.
 3.3.
 3.4.
 3.5.
 3.6.
 3.7. 20922944              17197204          
 3.8.
 3.9.

4. -                         -                     
 4.1.
 4.2.
 4.3.

B. 601972             3694285       

1. 4 3871                      2040                  
 1.1. 5                            35                      
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.

 1.6.
 1.7. 3866                      2005                  

2. 5 182069                  70163                
 2.1. 11367                    7254                  
 2.2.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

TURTAS

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, įmonės kodas 124261860

Blindžių g.17, Vilnius

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2022-02-08      Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai 

Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) 

Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai

MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos 
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos 
Kitas finansinis turtas 

KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos 
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms 

Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai 

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Biologinis turtas
Kitas turtas

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 

Pirkėjų skolos 
Įmonių grupės įmonių skolos 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro 

2022 m. balandžio 26  d.



 2.3.
 2.4. 170702                  62909                

3. 6 -                         2640211            
 3.1.
 3.2. 2640211            

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 416032                  981870              

C.

8 28369                    9469                  

21612236         20954432     

D. 9 3220991           3029196       
1. 2490732                2490732            

 1.1. 2490732                2490732            

 1.2.

 1.3.

2.

3.

4. 359084                  293351              

 4.1. 251175                  251175              

 4.2.

 4.3. 107909                  42176                

4.3.1 Specialusis kapitalo rezervas 56659                    31033                

4,3.2 Administracijos 51250                    11143                

5. 371175                  245113              

 5.1. 371175                  245113              

 5.2.

E. 10 41000               15619           

F. 11 18182981         17763743     
1.

2.

3. 18182981              17763743          

G. 165573             139459         

1.

-                         -                     

 1.1.

 1.2.

 1.3.

 1.4.

 1.5.

 1.6.

 1.7.

 1.8.

2.

165573                  139459              

 2.1.

 2.2.

 2.3. 12 2033                      3084                  

 2.4. 13 2934                      679                    

 2.5.

 2.6.

 2.7.

 2.8. 14 88002                    91374                

 2.9. 15 50513                    30608                

 2.10. 16 22091                    13714                

H.

17 1691                      6415                  

21612236         20954432     

__________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Irena Ramanauskienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (parašas)

arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito

 asmens pareigų pavadinimas)

Kitos investicijos 

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS

Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos 

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos

Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas

Savoms akcijoms įsigyti

Kiti rezervai

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)

Savos akcijos, pajai (–)

AKCIJŲ PRIEDAI

PERKAINOJIMO REZERVAS

REZERVAI

Skolos kredito įstaigoms

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai

Skolos kredito įstaigoms

Gauti avansai

Skolos tiekėjams

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

ATIDĖJINIAI
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

Mokesčių atidėjiniai

Kiti atidėjiniai

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo skyriaus vadovė
(vardas ir pavardė)

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

L.e. direktoriaus pareigas 

Gauti avansai

Skolos tiekėjams

Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos 

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

Romalda Globienė

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos 

Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos 

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI 

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai


