
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos                                                                            
Turto ir viešųjų pirkimų skyriui

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

UAB  Žemės  ūkio  paskolų  garantijų  fondas  (toliau  –  Bendrovė)  siunčia  informaciją

Valdymo koordinavimo centrui apie 2020 m. 6 mėnesių veiklos rezultatus. Taip pat informuojame

apie svarbiausius įvykius 2020 m. I pusmetį:

1.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė,  siekdama  sumažinti  pandemijos  įtaką  ūkio

subjektams,  nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, pakeitė Bendrovės veiklą

reglamentuojančius teisės aktus ir suteikė teisę teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl

ūkio subjektų, nukentėjusių nuo koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio, teikiamų paskolų bei

lizingo paslaugų. 

2. 2020 m. birželio mėn. buvo įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ finansinių

priemonių įgyvendinimui ir  šio fondo valdytoju paskirta  Bendrovė.  Buvo pradėta  ruoštis naujų

finansinių priemonių įgyvendinimui:

2.1. Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių;

2.2. Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos,

perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu.

3.  Pradėta  įgyvendinti  skatinamoji  finansinė  priemonė  „Paskolų,  finansuojamų  iš

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

lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“.

4.  Pradėtas  pasiruošimas  teikti  valstybės  pagalbą  kompensuojant  palūkanas  ūkio

subjektams  už paskolas  ir  finansines  lizingo  paslaugas,  suteiktas  finansų  įstaigų  be Bendrovės

garantijų.

Bendrovės  tarpinėse  finansinėse  ataskaitose  už  2020  m.  6  mėnesius  didelių  pokyčių,

lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nėra. Bendrovės turtas sumažėjo 51 tūkst. Eur (0,3

proc.)  dėl finansų įstaigoms įvykdytų garantinių įsipareigojimų už negrąžintas paskolas.  Banko

sąskaitų likutis padidėjo 1290 tūkst. Eur, nes buvo gauti pinigai už vertybinius popierius suėjus

išpirkimo terminui. Šios lėšos buvo investuotos į Vyriausybės vertybinius popierius 2020 m. liepos

mėn. 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 260 84 06, mob. 8 698 54513 
Faks. (8 5) 260 84 05

El. paštas
info@garfondas.lt
Svetainė internete 
www.garfondas.lt

Įmonės kodas 124261860
Atsiskait. sąsk. LT72 7044 0600 0169 7660
AB SEB bankas, kodas 70440
Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre

Elektroninio dokumento nuorašas



PRIDEDAMA: 

1. Lentelė „Papildoma VVĮ informacija 2020 m. 6 mėn.“;

2. Lentelė „Informacija VVĮ dividendų ir pelno įmokų prognozėms 2020 m.“;

3. Tarpinis pranešimas už 2020 m. 6 mėn.; 

4. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

I. Ramanauskienė, 2649715, el. paštas irena.ramanauskiene@garfondas.lt































 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO 2020 M. 6 MĖNESIŲ

TARPINIS PRANEŠIMAS 

UAB Žemės  ūkio  paskolų  garantijų  fondo  tarpinis  pranešimas  paruoštas  atsižvelgiant  į

Lietuvos  Respublikos  įmonių  finansinės  atskaitomybės  įstatyme  ir  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  2010  m.  liepos  14  d.  nutarime  Nr.1052  „Dėl  valstybės  valdomų  įmonių  veiklos

skaidrumo  užtikrinimo  gairių  aprašo  patvirtinimo  ir  koordinuojančios  institucijos  paskyrimo“

nurodytus reikalavimus valstybės valdomoms bendrovėms. Visi  pateikti  duomenys yra 2020 m.

birželio 30 d.

Šiame tarpiniame 6 mėnesių 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 2 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 garantijų institucija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos

akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą, Lietuvos Respublikos

finansų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą,

Lietuvos  Respublikos  nacionalinių  plėtros  įstaigų  įstatymą  ir  Lietuvos  Respublikos  investicijų

įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 912 „Dėl Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo“, savo įstatus ir kitus teisės aktus.

Bendrovės veikla 2020 m. pirmą pusmetį apėmė 4 pagrindines kryptis: 

 individualių garantijų teikimas finansų įstaigoms; 

 valstybės pagalbos administravimas;

 finansinių priemonių įgyvendinimas ir administravimas;
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 Licencijuotų  sandėlių  kompensavimo  fondo administravimas  (vykdoma Licencijuotų

sandėlių kompensavimo fondo lėšų apskaita).

Individualių garantijų teikimas finansų įstaigoms

Bendrovė teikia  individualias  garantijas  finansų įstaigoms ir  finansinės  nuomos (lizingo)

bendrovėms  dėl  paskolų  ir  (ar)  finansinės  nuomos  (lizingo)  paslaugų,  teikiamų  Lietuvos

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

produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste (toliau –

ūkio subjektai)  bei  VšĮ  „Kaimo verslo ir  rinkų plėtros  agentūra“  (toliau  – Agentūra) teiktiamų

paskolų, skirtų žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams pirkimams vykdyti bei paskoloms

grąžinti.

Bendrovė, teikdama individualias  garantijas, garantuoja iki 80 proc. neatgautos paskolos

dalies  grąžinimą  finansų  įstaigoms,  neatgautos  finansinės  nuomos  (lizingo)  sutartyje  nustatytos

kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms ir pinigino reikalavimo

dalinį apmokėjimą finansuotojui pagal faktoringo sutartis . Jei paskola teikiama Agentūrai, kredito

įstaigai garantuojamas 100 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimas.

Garantijos  teikiamos  tik  dėl  tų  paskolų,  kurios  skirtos  finansiniu  požiūriu  komerciškai

pagrįstiems ir kredituotiniems projektams, atitinkantiems Bendrovės valdymo organų patvirtintus

garantijų teikimo kriterijus, finansuoti.

Individualios  garantijos  finansų  įstaigoms  teikiamos  dėl  paskolų,  skirtų  apyvartinėms

lėšoms,  įskaitant  darbo  užmokestį  ir  su  juo  susijusiems  mokesčiams  mokėti  bei  investicijoms

finansuoti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama sumažinti pandemijos įtaką ūkio subjektams,

nukentėjusiems  nuo  koronaviruso  (COVID-19)  protrūkio,  pakeitė  Bendrovės  veiklą

reglamentuojančius teisės aktus.

Bendrovei  suteikta  teisė  teikti  individualias  garantijas  finansų  įstaigoms  dėl  ūkio

subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, teikiamų paskolų iki 2020 m.

gruodžio 31 d. ir garantuoti: 

- iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigoms ir neatgautos finansinės

nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos

(lizingo)  bendrovėms  už  ūkio  subjektams  teikiamas  paskolas  ir  (ar)  finansinės  nuomos

(lizingo) paslaugas;

- iki  35  proc.  negrąžintos  paskolos  dalies  grąžinimą  finansų  įstaigoms  ir  negrąžintos

finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės

nuomos  (lizingo)  bendrovėms  už  ūkio  subjektams  teikiamas  paskolas  ir  (ar)  finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas.
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Taip  pat  sudaryta  galimybė teikti  individualias  garantijas  finansų įstaigoms dėl  paskolų,

kurioms  iki  minėto  nuostatų  pakeitimo  nėra  suteikta  Bendrovės  garantija  (tik  tuo  atveju,  jei

paskolos grąžinimas atidedamas ir reikalingas papildomas užstatas) bei siekiant perfinansuoti kitoje

finansų įstaigoje turimą negarantuotą paskolą. 

Bendrovės prisiimamiems įsipareigojimams pagal garantijas suteikiama valstybės garantija.

Prisiimti  įsipareigojimai  vienu  metu  negali  viršyti  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nustatyto

valstybės garantijų limito. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 244

„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  2020  ir

ankstesniais  metais,  kurių  suma  vienu  metu  negali  viršyti  179,50  mln.  Eur.  Garantiniai

įsipareigojimai kredito įstaigoms 2020 m. birželio 30 d. sudarė 80,19 mln. Eur (1 priedas). 

Valstybės pagalbos administravimas

Bendrovė  administruoja  valstybės  pagalbą:  dalies  garantinių  įmokų  ir  dalies  palūkanų

kompensacijų skyrimą, apskaičiavimą ir išmokėjimą.

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

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

ir Bendrovės 2019 m. vasario 15 d. susitarimu Nr. 8P-198-044/5B-2019/6. Sprendimai dėl valstybės

pagalbos  suteikimo  kompensuojant  garantines  įmokas  ir  palūkanas  priimami  vadovaujantis

taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro įsakymais.

Atsižvelgiant į situaciją šalyje dėl koronaviruso pandemijos paskelbimo ir siekiant padėti

ūkininkams, bendrovėms ir įmonėms atpiginti skolinimosi kaštus ir padidinti finansinių paslaugų

prieinamumą,  tuo  prisidedant  prie  galimybės  tęsti  ūkinę  veiklą,  gamybinės  infrastruktūros  bei

socialinio  stabilumo kaimo vietovėse  išsaugojimo,  2020 m.  birželio  26  d.  žemės  ūkio  ministro

įsakymu  Nr.  3D-482   patvirtina  valstybės  pagalbos  priemonė  „Palūkanų  ir  garantinės  įmokos

kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.

Finansinių priemonių įgyvendinimas ir administravimas

Bendrovė administruoja ir įgyvendina finansines priemones. Naujų finansinių priemonių

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

verslumą kaimo vietovėse,  didina  jų  konkurencingumą ir  svarbiausia  – leidžia  kurti  ir  išlaikyti

darbo  vietas  kaimo  gyventojams.  Ūkiams  dėl  didelių  skolinimosi  kaštų  bei  nepakankamų  lėšų

pirminiam įnašui ir turto užstatui sudėtinga gauti finansavimą iš kredito įstaigų. Todėl valstybės

remiamos finansinės priemonės ypač reikalingos žemės ūkyje.



4

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 814 „Dėl Lietuvos

Respublikos  investicijų  įstatymo  12  straipsnio  įgyvendinimo“  pavedė  Bendrovei  įgyvendinti

finansines priemones žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse. 

Pasibaigus  Lietuvos  kaimo  plėtros  2007-2013  metų  programai  Lietuvos  Respublikos

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

2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos

aprašo  patvirtinimo“  patvirtino  lėšų  panaudojimo  tvarkos  aprašą.  Vadovaujantis  šiuo  nutarimu

įgvendinamos skatinamosios finansinės priemonės.

Siekiant  užtikrinti,  kad  rinkose  išliktų  pakankamas  likvidumas  ir  būtų  išsaugotas

ekonominės  veiklos  tęstinumas  COVID-19  protrūkio  metu  ir  po  jo,  patvirtintos  naujos

skatinamosios finansinės priemonės. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į paskelbtą

valstybinio  lygio  ekstremaliąją  situaciją  dėl  koronaviruso  (COVID-19)  bei  dėl  šios  priežasties

siekiant  mažinti  sukeltus  padarinius  šalies  ūkiui,  parengė   ir  2020  m.  kovo  19  d.  Lietuvos

Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka patvirtino koronoviruso krizės apimtos ekonomikos

skatinimo ir paramos verslui priemonių planą. Žemės ūkio ministerija taip pat ėmėsi priemonių,

siekiant išsaugoti žemės ūkio sektoriaus likvidumą ir didinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio

subjektams,  kurių  veikla  susijusi  su  žemės  ūkiu,  miškų  ūkiu,  maisto  ūkiu,  kaimo  plėtra  ir

žuvinikyste.  Žemės  ūkio  paskolų  garantijų  fondui,  kaip  nacionalinei  plėtros  įstaigai,  pavesta

prisidėti prie šių priemonių įgyvendinimo. 

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  (500,2  tūkst.  Eur)  kaupiamos  Lietuvos  valstybės  iždo  specialiojoje

sąskaitoje.  Licencijuotų  sandėlių  kompensavimo  fondo  lėšas  valdo  ir  sprendimus  dėl  šių  lėšų

investavimo priima Lietuvos Respublikos finansų ministerija finansų ministro nustatyta tvarka. 

BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJA, TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

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

kaimo vietovėse.

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

rinkoje paklausias finansines paslaugas.Vertybės, siekiant įgyvendinti Bendrovės viziją:

o dėmesys klientų ir partnerių poreikiams;
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o profesionalumas ir operatyvumas;

o nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų įsisavinimas.

Pagrindinis Bendrovės tikslas – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo

turto, finansinių išteklių plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą

produkciją,  sudarant  palankias  skolinimosi  sąlygas,  siekti  valstybės  socialinių  ir  politinių  tikslų

įgyvendinimo,  taikant  inovatoriškus ir  efektyvius  finansavimo modelius  ir  priemones.  Bendrovė

taip pat turi siekti pelningos veiklos ir išlikti finansiškai nepriklausoma.

Tikslui pasiekti Bendrovės stebėtojų tarybos 2020 m. sausio 9 d. sprendimu (protokolo Nr.

5A-1/2020)  buvo  patvirtintas  Bendrovės  strateginis  planas  2020-2022  m.  (toliau  –  Strategija),

kuriame išskiriama pagrindinė strateginė kryptis – palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio

subjektams,  taikant  novatoriškus ir  efektyvius  finansvimo modelius  ir  priemones bei Bendrovės

prisiimamos rizikos valdymas. 

Bendrovė siekia įgyvendinti Bendrovės 2020-2022 m. Strategijoje numatytus tikslus.

Bendrovė per 2020 m. I pusmetį už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotas 12,3 mln. Eur paskolas

suteikė 108 garantijas už 8,4 mln. Eur. Palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, suteikta 27 proc.

garantijų mažiau.  Agentūra per ataskaitinį  laikotarpį intervencinių pirkimų nevykdė ir iš kredito

įstaigų nesiskolino.

2020 m. birželio mėn. 30 d. turimų atidėjinių garantiniams įsipareigojimams ir prisiimtos

rizikos  pagal  garantijas  rodiklis  siekė  106 proc.,  įvykdytų  garantinių  įsipareigojimų santykis  su

visomis per veiklos laikotarpį išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,3 proc.

Investuojant  laikinai  laisvas  lėšas  buvo  užtikrinama,  kad  viename  banke  investicijos

neviršytų 10 proc. viso investicinio portfelio. Bendrovė šiuo metu 20,3 mln. Eur laikinai laisvų lėšų

yra investavusi į Vyriausybės vertybinius popierius ir termintuotąjį indėlį.

Ūkio  subjektams  per  2020  m.  I  pusmetį  iš  žemės  ūkio,  maisto  ūkio  ir  kaimo  plėtros

skatinimo  programos  lėšų  buvo  kompensuota  453,4  tūkst.  Eur  kredito  palūkanų  (281  ūkio

subjektui) bei 206,3 tūkst. Eur garantinių įmokų (50 ūkio subjektų). 

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  2020 m. birželio  30 d.  sudarė 2,49 mln.  Eur.  Jis  padalintas  į  860 paprastųjų vardinių

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

2020 m. birželio 30 d. Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo.

Bendrovės valdymo organai:

 visuotinis akcininkų susirinkimas,
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 Bendrovės stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas,

 Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas,

 Bendrovės direktorius – Bendrovės vadovas.

Bendrovės stebėtojų  taryba

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

Bendrovės  stebėtojų  taryba  atsiskaito  akcininkui.  Bendrovės  stebėtojų  taryba  sudaroma 4  metų

kadencijai. Stebėtojų taryba patvirtinta Žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 5 d.  įsakymu Nr. 3D-

66. Stebėtojų tarybos nariai:

Lina  Liubauskaitė  –  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  kanceliarijos  Politikos

įgyvendinimo  grupės  vyresnioji  patarėja  (pagrindinė  darbovietė);  kitų  vadovaujamų  pareigų

neatlieka; Lietuvos Respublikos Vyriausybės kodas 188604574, buveinė - Gedimino pr.11, Vilnius;

Virginija  Žoštautienė  –  Žemės  ūkio  ministerijos  Strateginių  pokyčių  valdymo  grupės

vadovė (pagrindinė darbovietė); kitų vadovaujamų pareigų neatlieka; Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministerijos kodas 188675190, buveinė – Gedimino pr.19, Vilnius;

Dalius  Darulis  –  nepriklausomas  narys,  UAB „Vilniaus  vystymo kompanija“  valdybos

pirmininkas (pagrindinė darbovietė); kitų vadovaujamų pareigų neatlieka; UAB „Vilniaus vystymo

kompanija“ - kodas 120750163, buveinė Algirdo g. 19, Vilnius;

Sigita Seemann-Ignatjeva – nepriklausoma narė, kitos vadovaujamos pareigos:

UAB „Best Finance“ direktorė ir valdybos pirmininkė (pagrindinė darbovietė); UAB Best

Finance kodas 304885975, buveinė Gedimino pr. 20, Vilnius;

UAB  „Argentum  Mobile“  valdybos  pirmininkė;  UAB   Argentum  Mobile  kodas

304285884, buveinė Tuskulėnų g.33C-55, Vilnius;

UAB „Jogos namai“ Tejomaja savininkė ir vadovė, UAB Jogos namai Tejomaja kodas

304406371, buveinė Šilo g. 49, Deguškės, Šalčininkų raj.

Per  2020  m.  I-mą  pusmetį  įvyko  2  Stebėtojų  tarybos  posėdžiai,  kurių  metu  buvo

svarstomas  Bendrovės  strateginis  planas  ir  jo  įgyvendinimas,  Bendrovės  2019  m.  metinis

pranešimas ir finansinė atskaitomybė.

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-263 „Dėl

valstybės  valdomų  bendrovių,  kuriose  Žemės  ūkio  ministerija  yra  100  proc.  akcijų  valdytoja,

nepriklausomo  kolegialaus  organo  nario  atlyginimo  apmokėjimo  tvarkos  nustatymo“,  už

nepriklausomo kolegialaus organo nario veiklą mokamas ne didesnis kaip 200 Eur atlygis už vieną

posėdį  ir  ne  daugiau  kaip  už  5  posėdžius  per  kalendorinius  metus.  2020  m.  Bendrovės

nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams išmokėta 800 Eur. 

Bendrovės valdyba



7

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

renka Bendrovės stebėtojų taryba. 

Bendrovės valdybos nariai:

Vygantas  Katkevičius  –  Žemės  ūkio  ministerijos  Strateginių  pokyčių  valdymo  grupės

vyriausiasis patarėjas; Žemės ūkio ministerija - pagrindinė darbovietė; kitų vadovaujamų pareigų

neatlieka; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kodas 188675190, buveinė – Gedimino

pr.19, Vilnius;

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės

vyresnysis patarėjas;  Žemės ūkio ministerija  -  pagrindinė  darbovietė;  kitų  vadovaujamų pareigų

neatlieka;  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministerijos  kodas  188675190,  buveinė   Gedimino

pr.19, Vilnius;

Dalia  Kavoliūnienė  –  Žemės  ūkio  ministerijos  Strateginių  pokyčių  valdymo  grupės

vyriausioji  patarėja;  Žemės  ūkio  ministerija  -  pagrindinė  darbovietė;  kitų  vadovaujamų pareigų

neatlieka; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kodas 188675190, buveinė – Gedimino

pr.19, Vilnius;

Snieguolė Valiulienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus

vyriausioji specialistė; Žemės ūkio ministerija - pagrindinė darbovietė; kitų vadovaujamų pareigų

neatlieka; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kodas 188675190, buveinė – Gedimino

pr.19, Vilnius

Alfredas  Gustas  –  Žemės  ūkio  ministerijos  Teisės  ir  personalo  skyriaus  vyriausiasis

specialistas; Žemės ūkio ministerija - pagrindinė darbovietė; kitų vadovaujamų pareigų neatlieka;

Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministerijos  kodas  188675190,  buveinė  –  Gedimino  pr.19,

Vilnius.

Bendrovės valdybai vadovauja Bendrovės valdybos pirmininkas, šiuo metu tai 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.

Valdybos nariams nėra mokamos tantjemos bei joks atlygis už darbą Valdyboje. 

Bendrovės  valdyba  2020  m.  birželio  29  d.  (protokolas  Nr.  5A-8/2020)  patvirtino  naują

Bendrovės organizacinę struktūrą. Bendrovėje yra 4 skyriai: Finansų valdymo, Rizikos valdymo ir

kontrolės, Garantijų, Finansinių priemonių ir informacinių sistemų. 

Bendrovėje 2020-06-30 dirbo 14 darbuotojų,  kadrų kaita nedidelė. 

BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai 
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Bendrovės pajamas sudaro:

 garantinės  įmokos  už  suteiktas  garantijas  bei  kiti  mokesčiai,  susiję  su  garantijų

sąlygų keitimu;

 pajamos iš lėšų investavimo;

 skolininkų, už kurių negrąžintas paskolas buvo įvykdyti garantiniai įsipareigojimai,

grąžintos skolos bei kitos pajamos.

Bendrovė per 2020 m. 6 mėnesius iš viso gavo 498,2 tūkst. Eur pajamų, iš to skaičiaus

318,8 tūkst.  Eur gauta iš garantinių įmokų už suteiktas  garantijas,  3,8 tūkst.  Eur susigrąžinta iš

skolininkų, 175,6 tūkst. Eur gauta iš investavimo. 2020 m. I pusm. pajamos iš garantinių įmokų,

lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 0,3 proc. 

2020 m. birželio 30 d. buvo investuota 20,3 mln. Eur, pajamos iš investavimo, lyginant su

praėjusiu tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3 proc. 

Bendrovės sąnaudas sudaro:

 atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti;

 administracinės sąnaudos;

 iki išpirkimo laikomų vertybinių popierių amortizacijos sąnaudos.

Atidėjiniai  garantinių  įsipareigojimų  vykdymui  kaupiami  iš  ūkio  subjektų  sumokėtų

garantinių  įmokų.  Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  Bendrovė  yra  sukaupusi  18,6  mln.  Eur

atidėjinių garantinių įsipareigojimų vykdymui. 

Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, administravimo išlaidos

sumažėjo 9 proc. arba 22 tūkst. Eur.

2020  m.  I  pusmetį  Bendrovė  dirbo  pelningai,  pelnas  sudarė  64,5  tūkst.  Eur,  grynasis

pelningumas 20,2 proc. 

Finansinės rizikos valdymas

Bendrovės Investicijų politikos nuostatuose numatyta, kad lėšos turi būti investuojamos tik į

likvidžius vertybinius popierius ir terminuotus indėlius. Taip pat numatyta, kad į vienos Lietuvos

Respublikoje registruotos finansų įstaigos ir vienos kitos Europos Sąjungos šalies finansų įstaigos

Lietuvos Respublikoje registruoto filialo terminuotus indėlius, skolos vertybinius popierius galima

investuoti ne daugiau kaip 10 procentų viso investicinio portfelio. 

Investuojamų  lėšų  sumų  apribojimai  netaikomi  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

išleistiems vertybiniams popieriams ir šios investicijos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų

viso investicinio portfelio. 

Bendrovės  pirkimai  vykdomi  atsižvelgiant  į  patvirtintą  išlaidų  sąmatą,  pirkimų  planą,

sudarytas prekių įsigijimo ar paslaugų teikimo sutartis. 

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

siekiant užtikrinti įsipareigojimų vykdymą net ir nepalankiausiomis sąlygomis. 
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Dividendų politika

Bendrovė,  skaičiuodama  dividendų  dydį,  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

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

akcijas“ (nauja redakcija  patvirtinta 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr.786), kuris įpareigoja

užtikrinti,  kad dividendams būtų skirta pelno dalis, kuri priklauso nuo nuosavo kapitalo grąžos.

2020 m. gegužės mėn. Bendrovė valstybės biudžetui sumokėjo 89,1 tūkst. Eur dividendų (80 proc.

2019 metų paskirstytino pelno).

I  nvesticijos 2020 metų I pusmetį, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

Bendrovė prekių ir paslaugų pirkimus 2020 m. I pusmetį vykdė vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir Bendrovės viešųjų

pirkimų organizavimo tvarkos aprašu. Per 2020 m. I pusmetį buvo sudaryta mažos vertės viešųjų

pirkimų sutarčių (tame tarpe ir ilgalaikių sutarčių iki 3 metų trukmės) už 87,9 tūkst. Eur (su PVM).

Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių buvo sudaryta dėl Bendrovei reikalingų paslaugų (virtualių

resursų  nuomos  ir  infrastruktūros  aptarnavimo paslaugų,  teisinių  paslaugų,  verslo  konsultacinių

paslaugų, programinės įrangos licencijų, draudimo paslaugų) įsigijimo. 

2020 m.  I  pusmetį  buvo vykdomas  finansinių  tarpininkų  paslaugų tarptautinis  pirkimas,

įgyvendinant  paskolų,  finansuojamų  iš  įgyvendinant  Lietuvos  kaimo  plėtros  2007-2013  metų

programos  finansines  priemones  grąžintų  lėšų,  teikimo  pirmine  gamyba  užsiimantiems  ūkio

subjektams. 

Reikšmingiausios  investicijos  numatytos  į  garantijų  apskaitos  informacinės  sistemos

tobulinimo ir priežiūros paslaugų, audito bei draudimo paslaugų pirkimus. Bus vykdomas paskolų

pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“

finansų tarpininkų paslaugų tarptautinis pirkimas.

Informacija apie darbo užmokestį

Bendrovės valdybos nariams nėra mokamos tantjemos bei kitoks atlygis už darbą Bendrovės

valdyboje. 

Bendrovės  vadovui  atlyginimas  nustatomas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybės  2002  m.  rugpjūčio  23  d.  nutarimu  Nr.  1341  „Dėl  valstybės  įmonių  ir  valstybės

kontroliuojamų  akcinių  bendrovių,  uždarųjų  akcinių  bendrovių  vadovų,  jų  pavaduotojų  ir

vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“.

Bendrovėje patvirtintos Darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės. Darbuotojams pareiginis

atlyginimas  nustatomas,  atsižvelgiant  į  kiekvienai  pareigybei  keliamus  reikalavimus,  reikalingą
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kvalifikaciją, darbo apimtį ir sudėtingumą, atsakomybę darbui atlikti.  Faktinis darbo užmokesčio

fondas per 2020 m. 6 mėnesius sudarė 175 tūkst. Eur.
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BENDROVĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR KLIENTAI

GARANTIJOS KREDITO ĮSTAIGOMS

Suteiktų garantijų suma ir skaičius 

Bendrovė per 2020 m. I pusmetį už kredito įstaigų ūkio subjektams išduotus 12,3 mln. Eur

kreditų  suteikė  108  garantijų  už  8,4  mln.  Eur.  VšĮ  „Kaimo  verslo  ir  rinkų  plėtros  agentūra“

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

Per visą veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) suteiktos 5720 garantijų už 932,3 mln. Eur, kredito

įstaigos ūkio subjektams su garantijomis išdavė 1,21 mlrd. Eur garantuotų kreditų. (2 priedas).

Ataskaitiniais  metais,  lyginant  su  praėjusių  metų  pirmuoju  pusmečiu,  kai  žemdirbiams,

kaimo  verslininkams  ir  perdirbėjams  buvo  išduota  11,6  mln.  Eur  garantijų,  suteikta  27  proc.

garantijų mažiau. Vidutinė kredito įstaigų finansuojama suma šiemet siekė 110 tūkst. Eur, teikiama

garantija – 70 tūkst. Eur, t. y. 68 proc. kredito sumos. Didžiausias šiemet suteiktas finansavimas – 1

mln. Eur investicinis kreditas, mažiausia investicija – 14 tūkst. Eur. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 06 30

35.1
33.4

25.9

32.2
30.6

12.3

23.9
21.3

16.6

21.6 21.8

8.4

Paskolos, mln. €

Garantijos, mln. €

1 pav. Kreditai ir garantijos pagal metus (be Agentūros), mln. Eur

Daugiausia garantijų kaip ir ankstesniais metais suteikiama ūkininkų ūkiams – jiems suteiktų

garantijų suma sudarė 52 proc. viso garantijų portfelio. Labiausiai finansuojama veiklos sritis išliko

tradicinis žemės ūkis – augalininkystės ir gyvulininkystės projektai sudarė atitinkamai 39 ir 22 proc.

visų išduotų  garantijų.  Likusią  dalį  sudarė alternatyvios  veiklos  projektai,  kuriuos  įgyvendinant

buvo įsigyjama miškų ūkio  technika,  teikiamos  žemės  ūko,  autoservisų  paslaugos.  Ataskaitiniu

laikotarpiu, skirtingai nei ankstesniais metais, suteikta daugiau garantijų kaimo plėtros projektams

įgyvendinti,  jiems suteikta  37 proc.  visų ataskaitinį  laikotarpį  suteiktų garantijų.  Trumpalaikiam

turtui įsigyti suteikta 31 proc. garantijų sumos (2019 m. – 23 proc.). 
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Sudarydama  palankesnes  kreditavimo  sąlygas  žemės  ūkio  ir  alternatyvios  veiklos

subjektams  įgyvendinti  projektus,  Bendrovė  bendradarbiauja  su  dauguma  Lietuvoje  veikiančių

bankų  ir  kredito  unijomis.  Analizuojant  suteiktas  garantijas  pagal  kredito  įstaigas,  2020  m.

daugiausia kreditų su garantija, kaip ir praėjusiais metais, išdavė kredito unijos – per pirmąjį šių

metų pusmetį jos suteikė 52 proc. visų kreditų su garantija (pagal garantijų sumą). Aktyviausiai su

garantijomis  skolinantis  bankas  –  Luminor  bankas,  suteikęs  23 proc.  visų  šiais  metais  suteiktų

garantijų. 
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2 pav. Kreditai ir garantijos 2020 m. I pusm. pagal kredito 
įstaigas (be Agentūros), mln. Eur

GARANTIJŲ RIZIKA IR GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

FINANSŲ ĮSTAIGOMS

Bendrovė teikdama garantijas vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius

kredito gavėjų finansinę ir  ekonominę būklę.  Per visą garantijos  galiojimo laikotarpį  vykdomas

garantijų monitoringas, kol ūkio subjekto prievolė kredito įstaigai visiškai įvykdyta arba pasibaigia

kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais. Visos garantijos grupuojamos į 5

grupes: A (standartinė), B (galimos rizikos), C (padidintos rizikos), D (abejotina), E (nuostolinga).

Garantijų  monitoringas  atliekamas  kas  ketvirtį.  Pertvarkant  garantijų  rizikos  grupes,

atsižvelgiama  į  kredito  ar  jo  dalies  mokėjimo  terminų  laikymąsi,  kredito  sutarties  sąlygų

pakeitimus, ūkio subjekto projekto įgyvendinimą ir ūkinę-finansinę būklę. Atsižvelgiant į minėtus

kriterijus, 2020 m. birželio 30 d. galiojančių garantijų portfelyje didžiausią grupę sudarė galimos

rizikos (B) garantijos ir jai priskirta 32,7 proc. garantijų nuo viso Bendrovės garantijų portfelio.

Nuostolingos rizikos (E) grupei priskirta 11,2 proc. garantijų portfelio (3 pav.). 
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A grupė; 29%

B grupė; 33%

C grupė; 22%

D grupė; 5%

E grupė; 11%

3 pav. Garantijų struktūra pagal rizikos grupes 2020-06-30, proc.

Pagal Bendrovės atliktą garantijų monitoringą bei finansų įstaigų pateiktą informaciją, kas

ketvirtį ruošiamos garantinių įsipareigojimų vykdymo prognozės, atliekama planuojamų garantinių

įsipareigojimų analizė. Planuojama, kad išmokėjimai kredito įstaigoms 2020-2022 m. sudarys apie

11,6 mln. Eur. 

Garantuotų  paskolų  galimiems  nuostoliams  padengti  Bendrovė  kaupia  lėšas  garantinių

įsipareigojimų įvykdymui. Atidėjiniai kaupiami iš garantinės įmokos ir uždirbto pelno. Bendrovės

įsipareigojimai  pagal  garantijas  2020  m.  birželio  30  d.  sudarė  80,19  mln.  Eur,  garantiniams

įsipareigojimams vykdyti iš viso sukaupta 18,62 mln. Eur, o atidėjinių poreikis pagal rizikos grupes

sudarė 17,46 mln. Eur (4 pav.).

2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.06.30

20.5 20.2 19.7
18.8 18.6

Sukaupti atidėjiniai

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

2020 m. birželio 30 d. Bendrovės sukaupti atidėjiniai garantiniams įsipareigojimams vykdyti

padengė  prisiimtą  riziką  pagal  garantijas  ir  sudarė  106  proc.  2020  m.  birželio  30  d.  įvykdytų

garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis,
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sudarė 1,35 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo ūkio subjektams suteiktų

garantijų (be Agentūros) – 2,7 proc. (5 pav.).

2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.06.30
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1.19 1.18 1.24 1.33 1.35

2.54 2.50 2.62 2.74 2.74

Iš viso 
Be Agentūros

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

Per 2020 m. I pusmetį Bendrovė įvykdė 4 garantinius įsipareigojimus ir kredito įstaigoms

išmokėjo 0,24 mln. Eur. Per visą Bendrovės veiklos laikotarpį kredito įstaigoms iš viso išmokėta

12,55 mln. Eur už 217 kredito gavėjų negrąžintus kreditus.

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

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

įstaigomis, priimami bendri sprendimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas garantijos

galiojimo terminas. 

VALSTYBĖS PAGALBOS ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė  administruoja  dalies  garantinės  įmokos  ir  dalies  kredito  įstaigoms  sumokėtų

palūkanų kompensavimą. Ūkio subjektams per 2020 m. I pusmetį iš žemės ūkio, maisto ūkio ir

kaimo plėtros skatinimo programos lėšų buvo kompensuota 453,4 tūkst. Eur kredito palūkanų bei

206,3 tūkst.  Eur garantinių įmokų.  Palūkanų kompensacija  pasinaudojo 281 klientas,  garantinės

įmokos kompensacija – 50 klientų. 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė ne tik teikia individualias garantijas kredito įstaigoms, bet administruoja ir kitas

finansines priemones, kurios leidžia ūkio subjektams skolintis palankesnėmis sąlygomis. 



15

Paskolų portfelio garantijos 

Pasibaigus  Lietuvos  kaimo  plėtros  2007-2013  metų  programai  Lietuvos  Respublikos

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

2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ patvirtino lėšų panaudojimo tvarkos aprašą.

Vadovaujantis šiuo nutarimu, Žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymais Nr. 3D-

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

įgyvendinimo  tvarkos  aprašas  ir  Paskolų  portfelio  garantijų  teikimo  dėl  paskolų  apyvartinėms

lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklės.

Vadovaujantis  šiais  teisės  aktais,  Bendrovė  yra  atsakinga  už  Paskolų  portfelio  garantijų

(toliau – PPG) priemonės valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. 

2018 m. gegužės 30 d. Bendrovė ir Luminor Bank AB pasirašė Paskolų portfelio garantijų

priemonės  įgyvendinimo sutartį  (toliau  –  Sutartis),  pagal  kurią  ūkio  subjektams,  užsiimantiems

pirmine  gamyba  bei  pripažintoms  žemės  ūkio  kooperatinėms  bendrovėms  (kooperatyvams),

palankesnėmis sąlygomis teikiamos paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui

įsigyti. Buvo planuota, kad iki 2021 m. pabaigos tokių paskolų suma sieks 25 mln. Eur.

Bendrovė 2019 m. gruodžio  mėn. gavo iš PPG priemonės valdytojo prašymą, leisti pakeisti

Sutartį, sustabdant PPG priemonės valdytojo įsipareigojimus išduoti paskolas pagal PPG priemonę,

išlaikant  Paskolų  portfelio  garantiją  suteiktų  paskolų  atžvilgiu.  Bendrovė  atitinkamai  kreipėsi  į

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją bei gavo leidimą dėl Sutarties pakeitimo. 

2020 m. sausio mėn. Bendrovė su  PPG priemonės valdytoju pasirašė Sutarties pakeitimą ir

sumažino  priemonei  skirtas  lėšas  nuo  4  mln.  Eur  iki  0,590  mln.  Eur.  Toliau  vykdomas

administravimas suteiktų paskolų pagal PPG priemonę. 

2020 m. I  pusmečio pabaigai  pagal PPG priemonę Bendrovė administruoja 26 paskolas,

kurių  bendra  suma  550,3  tūkst.  Eur.,  negrąžintas  kreditų  likutis  517,2  tūkst.  Eur.  Bendrovės

įsipareigojimas PPG priemonės valdytojui – 82 tūkst. Eur. Priemonės pabaiga 2023-12-31.

Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti priemonė

Žemės ūkio ministras 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-193 patvirtino Paskolų žemės

ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisykles (toliau

– Taisyklės). Paskoloms teikti Žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-215

patvirtinta 2,011 mln. Eur lėšų. 

Pagal Taisyklių nuostatas Bendrovė Paskolų teikimo priemonei įgyvendinti parengė atvirojo

konkurso sąlygas, Techninę užduotį, kvalifikacinius reikalavimus, Sutarties su Finansų tarpininku

projektą, vykdė Finansų tarpininko (kredito įstaigos) atranką.  2019 m. spalio 10 d. su laimėtoju

(penkiomis kredito unijomis: Raseinių KU, Ignalinos KU, Biržų KU, KU „Kupiškėnų taupa“ ir KU
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„Zanavykų bankelis“, veikiančiomis pagal Jungtinės veiklos sutartį), (toliau -Finansų tarpininkas),

pasirašyta Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo sutartis (toliau -Sutartis). 

Sutartimi  Bendrovė  suteikia  Finansų  tarpininkui  Paskolų  tiekimo  priemonei  įgyvendinti

skirtas Paskolų teikimo priemonės lėšas, o Finansų tarpininkas įsipareigoja prisidėti  nuosavomis

lėšomis  (25  proc.  kiekvienos  paskolos  sumos)  prie  Paskolų  teikimo  priemonės  įgyvendinimo,

mokėti palūkanas, teikti ataskaitas bei, suėjus Paskolų teikimo priemonės lėšų grąžinimo terminui,

grąžinti  visas  suteiktas  Paskolų  teikimo  priemonės  lėšas.  Priemonės  paskirtis  –  žemės  ūkio

technikai  ir  įrangai  įsigyti.  Išskolinimo  terminas  12  mėn.  Paskolos  trukmė  –  iki  72  mėn.

Maksimalus lengvatinės paskolos dydis – 70000 Eur.

Siekiant užtikrinti suteiktų Paskolų teikimo lėšų saugumą, Hipotekos registre įregistruotas

Sutartinis  įkeitimas,  kuriuo  įkeistos  Finansų  tarpininko  sąskaitose  bet  kuriuo  metu  esančios  ir

būsimos lėšos ne mažesne nei Paskolų teikimo priemonės lėšų ir Finansinio tarpininko mokėtinų

Bendrovei  palūkanų,  nurodytų  šioje  Sutartyje  suma  bei  visos  būsimos  Finansų  tarpininko

reikalavimo teisės, kylančias iš visų Paskolų teikimo priemonės lėšomis finansuotų paskolų, kurias

Finansinis  tarpininkas  išduos  galutiniams  naudos  gavėjams.  Paskolų  teikimo  lėšos  Finansų

tarpininkui suteiktos po Sutartinio įkeitimo įregistravimo -  2019 m. spalio 30 d. 

Per  2020 m.  I  pusmetį  suteikta  42  paskolos,  kurių  bendra  suma –  1,649 mln.  Eur.  Šių

paskolų suteikimui panaudota – 1,237 mln. Eur Paskolų teikimo priemonės lėšų. 

Nuo Paskolų teikimo lėšų pervedimo iki 2020 m. birželio 30 d. pagal finansinę priemonę

suteiktos 47 paskolos, kurių bendra suma – 1,765 mln. Eur. Šių paskolų suteikimui panaudota 1,324

mln.  Eur  Paskolų  teikimo  lėšų.  Nepanaudotas  lėšų  likutis  245,6  tūkst.  Eur.   Lėšos  turi  būti

išskolintos iki 2020 m. spalio 30 d. 

Bendrovės pajamos (palūkanos (0,1 proc.  marža + 6 mėn. Euribor) už suteiktas Paskolų

teikimo lėšas) per 2020 m. I pusm. – 497,98 Eur, viso per priemonės įgyvendinimo laikotarpį gauta

1341,49 Eur palūkaninių pajamų. 

Paskolos žemės ūkio technikos ir įrangos, veislinių pieno krypties telyčių ir genetinės medžiagos

įsigijimui priemonė

Žemės  ūkio  ministras  2020 m.  balandžio  15  d.  įsakymu Nr.  3D-294 patvirtino  Paskolų

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

gamyba užsiimantiems ūkio subjektams taisykles (toliau – Taisyklės). Paskoloms ūkio subjektams

teikti Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-313 patvirtinta 3,815 mln. Eur

lėšų.

2020  m.  gegužės  9  d.  pagal  Taisyklių  nuostatas   Bendrovė  Paskolų  teikimo  priemonei

įgyvendinti  parengė  atvirojo  konkurso  sąlygas,  Techninę  užduotį,  kvalifikacinius  reikalavimus,

Sutarties su Finansų tarpininku projektą, vykdė Finansų tarpininko (kredito įstaigos) atranką. 
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Pirkimas buvo skaidomas į tris dalis (2 mln. Eur, 1 mln. Eur ir 0,815 mln. Eur), buvo atrinkti

du laimėtojai: Jungtinė kredito unija „Kreda“ ir Lietuvos centrinė kredito unija. 2020 m. birželio 25

d.  su  laimėtoju  (penkiomis  kredito  unijomis:  Raseinių,  Ignalinos,  Biržų,  „Kupiškėnų  taupa“  ir

„Zanavykų bankelis“, veikiančiomis pagal Jungtinės veiklos sutartį), (toliau - Finansų tarpininkas),

pasirašyta „Paskolų pirminei žemės ūkio gamybai vykdymo teikimo sutartis“ (toliau -Sutartis) dėl

1,815 mln. Eur išskolinimo. 

Ruošiami dokumentai  pasirašyti sutartį su laimėtoju dėl 2 mln. Eur  (septyniolika kredito

unijų:  Anykščių,  Alytaus,  Kėdainių  krašto,  „Gargždų  taupa“,   “Germanto  lobis”,   „Magnus“,

“Tikroji  viltis”,   “Prienų  taupa”,   “Vievio  taupa”,  “Žemdirbio  gerovė‘,  Pakruojo  ūkininkų,

Panevėžio,  Pasvalio,  Šilutės,  Širvintų,  Ukmergės  ūkininkų,  Utenos,  veikiančių  pagal  Jungtinės

veiklos sutartį) (toliau - Finansų tarpininkas). 

Priemonės paskirtis - lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai, veislinėms pieno

krypties  telyčioms  ir  genetinei  medžiagai  įsigyti.  Lėšų  išskolinimo  laikotarpis  -  24  mėn.

Lengvatinės paskolos gavėjai – ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba.

Maksimalus lengvatinės paskolos dydis - 100 tūkst. Eur, terminas - 7 metai. 

Planuojama  įgyvendinti  finansinę  priemonę  „Paskolos  nukentėjusiems  nuo  nepalankių  klimato

reiškinių“

Bendrovė, vadovaudamasi Fondų fondo ,,Žemės ūkio fondas” finansavimo sąlygų aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-422

„Dėl  fondų  fondo  „Žemės  ūkio  fondas“  finansavimo  sąlygų  aprašo  patvirtinimo“  bei  pagal

skatinamąją  finansinę  priemonę  „Paskolos  nukentėjusiems  nuo  nepalankių  klimato  reiškinių“

schemą, 2020 m. birželio 12 d. parengė Fondų fondo ,,Žemės ūkio fondas” skatinamosios finansinės

priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ strategiją. 

Priemonei įgyvendinti skirta 2,111 mln. Eur.  Bendrovė 2020 m. liepos mėn. skelbė atvirojo

konkurso dėl finansų tarpininkų paslaugų pirkimą. 

Paskolos  bus  teikiamos  ūkio  subjektams,  užsiimantiems  pirmine  žemės  ūkio  produktų

gamyba ir  kurie  2019 m. nukentėjo nuo šalnų.  Paskolos paskirtis  -  investicijoms finansuoti  bei

apyvartinėms  lėšoms  (įskaitant  darbo  užmokestį  ir  su  juo  susijusius  mokesčius)  papildyti.  Tuo

atveju,  jei  Priemonei  skirtos  lėšos  nebus  išskolintos  iki  2020 m.  lapkričio  30  d.,  paskolos  bus

teikiamos tiems ūkio subjektams, kurie per paskutinius trejus metus nukentėjo nuo kitų nepalankių

klimato reiškinių (sausros, liūčių ir kt.). Didžiausia paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma –

25 000 Eur. Paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui. 
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Planuojama  įgyvendinti  finansinę  priemonę  „Paskolos  ūkio  subjektų,  veikiančių  žemės  ūkio  ir

žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir  prekybos srityse,  likvidumui užtikrinti  Covid-19

ligos protrūkio laikotarpiu“

Šalyje paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, skatinamosios finansinės priemonės

turi  būti  įgyvendinamos  siekiant  padėti  ūkio  subjektams,  nukentėjusiems  nuo  COVID-19

pandemijos sukeltų padarinių. Žemės ūkio ministerija kartu su Bendrove planuoja įgyvendinti naują

finansinę  priemonę  –  lengvatinių  paskolų  teikimą  per  finansų  tarpininkus.  Šiai  priemonei  iš

valstybės biudžeto numatyta skirti 40 mln. Eur,  lėšas panaudojant žemės ūkio veikla užsiimančių

rinkos dalyvių apyvartinėms lėšoms papildyti. Planuojamas paskolų teikimo laikotarpis – nuo 2020

m. liepos mėn. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Žemės ūkio ministerija iniciavo šios priemonės poreikio vertinimą. Bendrovė atliko poreikio

vertinimą. Apklausė finansų įstaigas, socialinius partnerius - Lietuvos žemės ūkio rūmus, Lietuvos

ūkininkų sąjungą bei Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociaciją dėl paskolų poreikio. 

Priemonę planuojamą įgyvendinti nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

INFORMACIJOS APIE BENDROVĖS VEIKLĄ SKLAIDA

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

organizacijomis.  Parengtos ir tinklapyje paviešintos 2 sėkmės istorijos klientų, kurie pasinaudojo

Bendrovės teikiamomis paslaugomis. 

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  dėl  koronaviruso  (COVID-19)  plitimo  grėsmės  šalies

mastu  paskelbus  karantiną,  Bendrovė  dirbo  ir  klientus  aptarnavo  tik  elektroniniu  būdu.  Tai

sumažino sklaidos galimybes,  buvo atšaukta paroda ,,Ką pasėsi -2020“, kurioje Bendrovė kasmet

dalyvaudavo.   Apie  naujus  Bendrovės  veiklos  pakeitimus,  kuriais  buvo  siekiama  prisidėti  prie

agrarinio  sektoriaus  stabilumo  ir  veiklos  tęstinumo,  buvo  talpinama  informacija  Bendrovės

tinklalapyje,  siunčiama   socialiniams  partneriams.  Kretingos  rajono  laikraštyje  ,,Švyturys“

išspausdinta aktualiausia informacija apie Bendrovės teikiamas paslaugas. Žemės ūkio ministerijos

viešųjų  ryšių  skyriui  teikiama  informacija  apie  suteiktas  garantijas  ir  pakeitimus  Bendrovės

veikloje. 

L. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė
            



VALSTYBĖS GARANTIJŲ LIMITO PANAUDOJIMAS 2020.06.30

Kredito įstaiga

Suteiktos garantijos už finansų įstaigų išduotus 
kreditus/lizingo paslaugas

Kreditų/lizingo ir garantijų likutis

Skaičius Kreditų suma, mln. € Garantijų suma, mln. € Skaičius Kreditų suma, mln. € Garantijų suma, mln. €

Citadele bankas 371 50,52 35,25 28 2,26 1,46

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

Jungtinė centrinė kredito unija KREDA 201 25,63 18,33 132 12,55 8,89

Kredito unijos (specializuotos) 84 17,66 12,28 50 9,24 6,66

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

Lietuvos centrinė kredito unija LCKU 524 52,31 38,52 341 25,63 19,40

Luminor bankas 1413 423,41 338,10 143 17,38 10,82

Mano bankas 5 1,26 0,87 1 0,09 0,07

Medicinos bankas 543 43,97 26,28 129 6,61 3,90

SEB bankas 781 302,01 256,80 37 8,12 4,72

Snoras 223 45,15 28,13 16 6,18 3,22

Swedbank 834 72,97 44,55 53 6,40 3,33

Šiaulių bankas 573 103,79 67,16 170 26,48 17,61

UniCredit 8 2,36 1,63 2 0,09 0,06

Ūkio bankas 145 9,91 6,84 1 0,02 0,01

Iš viso 5720 1.211,97 932,26 1104 121,28 80,19

Garantiniai įsipareigojimai, mln. € 80,19

Garantijų limitas 2020 m., mln. € 179,50

Nepanaudotas garantijų limitas, mln. € 99,31



psl. 1 iš 3

GARANTIJŲ TEIKIMO REZULTATAI 2020.06.30

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus

Iš viso 2019 m. 01-06 mėn. 2020 m. 01-06 mėn.
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €

Žemdirbiai, kaimo verslininkai, 
perdirbimo įmonės

5641 737,16 457,45 115 16,00 11,59 108 12,29 8,41

Investicinių kreditų garantijos - 596,86 369,08 - 12,10 9,00 - 8,39 5,62
iš jų su ES parama 2144 381,70 233,82 31 6,66 5,04 21 1,94 1,43
Trumpalaikių kreditų garantijos - 140,28 88,36 - 3,89 2,58 - 3,90 2,80

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra 79 474,81 474,81 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Iš viso 5720 1.211,97 932,26 115 16,00 11,59 108 12,29 8,41

Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas (be Agentūros)

Citadele bankas 370 38,35 23,08 3 0,66 0,45 2 0,14 0,11
Danske bankas 10 6,31 2,79 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Luminor bankas 1374 206,47 121,16 11 1,17 0,83 14 2,70 1,95
Mano bankas 5 1,26 0,87 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Medicinos bankas 543 43,97 26,28 7 0,72 0,41 9 0,97 0,48
SEB bankas 747 111,03 65,81 6 1,38 0,94 3 0,92 0,74
Snoras 223 45,15 28,13 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Swedbank 834 72,97 44,55 4 0,69 0,49 3 0,87 0,33
Šiaulių bankas 573 103,79 67,16 19 4,09 2,88 6 0,52 0,38
UniCredit 8 2,36 1,63 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Ūkio bankas 145 9,91 6,84 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Iš viso bankai 4832 641,56 388,31 50 8,70 6,00 37 6,13 3,99
Akademinė kredito unija 5 0,35 0,27 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Alytaus kredito unija 5 0,14 0,10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Anykščių kredito unija 49 4,45 3,27 7 0,49 0,35 4 0,17 0,12



psl. 2 iš 3

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus

Iš viso 2019 m. 01-06 mėn. 2020 m. 01-06 mėn.
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €

Biržų kredito unija 20 1,37 1,02 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Druskininkų kredito unija 1 0,01 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Grigiškių kredito unija 1 0,02 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Ignalinos kredito unija 63 10,44 7,55 2 0,31 0,25 8 0,83 0,67
Joniškio kredito unija 2 0,06 0,05 0 0,00 0,00 1 0,02 0,02
Jurbarko kredito unija 20 3,12 2,34 1 0,45 0,36 2 0,09 0,08
Kaišiadorių kredito unija 15 1,79 1,39 0 0,00 0,00 1 0,03 0,02
Kauno kredito unija 7 0,48 0,35 0 0,00 0,00 1 0,08 0,07
Kelmės kredito unija 2 0,54 0,28 0 0,00 0,00 1 0,46 0,28
Kėdainių krašto kredito unija 51 4,67 3,62 5 0,60 0,48 2 0,10 0,07
Klaipėdos kredito unija 13 0,65 0,48 0 0,00 0,00 2 0,06 0,05
Kredito unija Baltija 4 1,20 0,84 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Amber" 21 3,67 2,45 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Centro taupomoji kasa" 8 1,40 0,96 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Germanto lobis" 14 3,18 2,19 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Jonavos žemė" 12 1,09 0,78 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Kupiškėnų taupa" 15 1,72 1,21 1 0,20 0,16 1 0,07 0,05
Kredito unija „Magnus" 18 1,89 1,48 0 0,00 0,00 2 0,12 0,10
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa" 3 0,32 0,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Prienų taupa" 12 2,87 2,13 1 0,34 0,27 0 0,00 0,00
Kredito unija „Saulėgrąža" 4 0,73 0,54 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Sūduvos parama" 27 2,16 1,57 1 0,22 0,15 0 0,00 0,00
Kredito unija „Tikroji viltis" 24 2,57 1,98 1 0,23 0,18 0 0,00 0,00
Kredito unija „Vievio taupa" 1 0,15 0,12 1 0,15 0,12 0 0,00 0,00
Kredito unija „Vilniaus kreditas" 10 3,47 2,18 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa" 2 0,49 0,34 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kredito unija „Žemdirbio gerovė" 6 0,70 0,53 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
LTL Kredito unija 3 0,67 0,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Lietuvos centrinė kredito unija 17 4,86 3,37 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00



psl. 3 iš 3

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus

Iš viso 2019 m. 01-06 mėn. 2020 m. 01-06 mėn.
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €
Garantijų 

skaičius
Kreditų 

suma, mln. €
Garantijų 

suma, mln. €

Litas kredito unija 1 0,06 0,04 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Pakruojo ūkininkų kredito unija 20 2,37 1,74 1 0,04 0,03 2 0,20 0,16
Panevėžio kredito unija 2 0,12 0,10 0 0,00 0,00 1 0,06 0,04
Pasvalio kredito unija 22 1,44 1,07 5 0,31 0,19 8 0,55 0,44
Plungės kredito unija 2 0,14 0,06 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Raseinių kredito unija 94 11,27 7,91 12 1,58 1,16 18 1,25 0,68
Rato kredito unija 32 6,01 4,48 4 0,81 0,64 4 1,62 1,24
Šilalės kredito unija 1 0,37 0,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Šilutės kredito unija 9 0,50 0,36 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Širvintų kredito unija 13 1,33 1,04 2 0,16 0,13 0 0,00 0,00
Tauragės kredito unija 4 0,14 0,10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Ukmergės ūkininkų kredito unija 67 5,13 3,74 5 0,33 0,24 2 0,06 0,04
Utenos kredito unija 75 4,43 3,37 16 1,09 0,87 11 0,38 0,30
Vilniaus kredito unija 12 1,04 0,67 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Iš viso kredito unijos 809 95,60 69,14 65 7,29 5,59 71 6,15 4,42

Iš viso 5641 737,16 457,45 115 16,00 11,59 108 12,29 8,41
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Primename, kad užpildžius šią lentelę ir išsaugant MS Excel dokumentą pavadinime reikia įrašyti tik įmonės kodą (pvz.: 123456789.xlsx)

Įmonės pavadinimas
Teisinė forma
Įmonės kodas
Įmonės direktorius (generalinis direktorius) Romalda Globienė
Įmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris) Irena Ramanauskienė

AB „Jonavos grūdai“
Lentelės užpildymo dieną

Akcininkų sąrašas 5 didžiausi akcininkai Valdoma akcijų dalis
Akcininkas Nr.1 Lietuvos Respublika 100.0%
Akcininkas Nr.2 AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
Akcininkas Nr.3 AB „Lietuvos veislininkystė“
Akcininkas Nr.4 AB „Litgrid“
Akcininkas Nr.5 AB „Problematika“
Kiti akcininkai Kitų akcininkų valdoma dalis 0.00%

AB „Vilniaus metrologijos centras“
Valstybei tiesiogiai ir netiesiogiai priklausanti dalis (%) 100.00%
Valstybei atstovaujanti institucija (ministerija, direkcija, kt.) Žemės ūkio ministerija

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)

Kur įmanoma, duomenys pateikiami augimo (agregavimo) principu

Pelno (nuostolių) ataskaita 2019 sausis–birželis (6 mėn.) 2020 sausis–birželis (6 mėn.)
Pardavimo pajamos 317.8 318.8
Pardavimo savikaina 158.8 93.1
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 159.0 225.7
Pardavimo sąnaudos UAB „Pieno tyrimai“
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 248.6 226.3
Veiklos pelnas (nuostoliai) -89.6 -0.6
Kitos veiklos rezultatai 8.5 3.8
Finansinė ir investicinė veikla 63.3 61.3

Pajamos 192.0 175.6
Sąnaudos 128.7 114.3

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -17.8 64.5
Pelno mokestis UAB Mašinų bandymo stotis
Grynasis pelnas (nuostoliai) -17.8 64.5

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Balansas 2019-12-31 2020-06-30

Nematerialusis turtas 23.8 17.3
Materialusis turtas 20.1 16.9
Finansinis turtas 16,680.1 14,032.9
Kitas ilgalaikis turtas VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Ilgalaikis turtas 16,724.0 14,067.1
VĮ Lietuvos oro uostai

Atsargos 2.3 2.0
Per vienus metus gautinos sumos 52.2 160.1
Trumpalaikės investicijos 3,309.0 4,510.7
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 207.6 1,498.0

Trumpalaikis turtas 3,571.1 6,170.8
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 3.0 9.2

Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui

Turto iš viso 20,298.1 20,247.1

2,490.7 2,490.7

-Iš jo: Įstatinio (pasirašytojo) kapitalo dalis 2,490.7 2,490.7

Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai 310.8 293.4

-Iš jų: Privalomasis rezervas 251.2 251.2
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 71.7 64.5

Nuosavas kapitalas 2,873.2 2,848.6

PRAŠOME UŽPILDYTI RAUSVU FONU PAŽYMĖTUS LANGELIUS. JEIGU ĮMONĖ NERUOŠĖ (-IA) FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ TAM TIKRUS LAIKOTARPIUS IR DĖL TO NEGALI PATEIKTI TAM TIKROS 
INFORMACIJOS, „PASTABŲ“ DALYJE (DOKUMENTO APAČIOJE) TURI BŪTI NURODYTA PRIEŽASTIS (-YS).

Kai kurių langelių kampučiai pažymėti raudonu trikampiu - juose pridėti komentarai su papildomais paaiškinimais, kaip pateikti duomenis. Šiuos paaiškinimus galite pamatyti ant tokiu trikampiu pažymėto 
langelio užvedę pelės žymeklį.

Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduoti įmonių grupės duomenys

-Iš jo: Mažumai tenkanti grynojo pelno dalis (pildoma akcinių bendrovių/uždarųjų akcinių 
bendrovių, turinčių kontroliuojamų įmonių)

Kapitalas (jeigu įmonės teisinė forma yra AB ar UAB) / Įmonės savininko kapitalas (jeigu 
įmonės teisinė forma yra VĮ)

Mažumos dalis (pildoma tik akcinių bendrovių/uždarųjų akcinių bendrovių, turinčių 
kontroliuojamų įmonių)



Dotacijos, subsidijos 7.5 5.6

Atidėjiniai 17,390.7 17,344.2

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
-Iš jų: Ilgalaikės finansinės skolos

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 23.2 47.5
-Iš jų: Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis
             Trumpalaikės finansinės skolos

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 23.2 47.5

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 3.5 1.2

Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, laikomu pardavimui

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 20,298.1 20,247.1

Ar balansas susibalansuoja? Balansas Balansas

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Kita informacija 2019 sausis–birželis (6 mėn.) 2020 sausis–birželis (6 mėn.)

Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą
18.1 8.9

Informacija apie darbuotojus 2019 sausis–birželis (6 mėn.) 2020 sausis–birželis (6 mėn.)

Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje (įskaičiuojant vadovaujančius darbuotojus)
15 16

14.8 13.6

179.0 172.3

Vadovaujančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje 1 1
Vidutinis sąlyginis vadovaujančių darbuotojų skaičius per laikotarpį 1.0 1.0
Vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo lėšos 20.6 23.0

3,880.0 3,832.0

LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Informacija apie įmonės sukuriamą pridėtinę vertę 2019 sausis–birželis (6 mėn.) 2020 sausis–birželis (6 mėn.)
Darbo užmokesčio sąnaudos 162.3 146.5

19.9 28.9

11.9 8.2

0.0 0.0

Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data 8/26/2020
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos) Irena Ramanauskienė

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
8-5-2649715; e. paštas irena.ramanauskiene@garfondas.lt

Atsakingo asmens parašas arba elektroninis parašas (reikalingas tik skenuotoje versijoje)

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta 
išlaidų suma)

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (į pelno 
(nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų  suma)

Pastaba: Darbo apmokėjimo lėšos skaičiuojamos remiantis Valstybės įmonių darbuotojų 
vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. 
rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
birželio 28 d. nutarimo Nr. 517 redakcija), tačiau į bendrą sumą įskaičiuojant ir vadovaujančių 
darbuotojų dalį.

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius per laikotarpį (įskaičiuojant vadovaujančius 
darbuotojus)

Bendros darbo apmokėjimo lėšos (įskaičiuojant vadovaujančių darbuotojų darbo 
apmokėjimo lėšas)

Pastaba: įskaitant darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, tačiau neįskaitant 
darbdavio mokamų SODROS mokesčių.

Vidutinis vieno vadovaujančio darbuotojo mėnesinis atlyginimas (bruto), eurais

Pastaba: įskaitant darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, tačiau neįskaitant 
darbdavio mokamų SODROS mokesčių.

Pastaba: įskaitant darbdavio ir darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, įmokas į garantinį 
fondą, atostogų rezervo sumas,  priemokas, ligos pašalpas, išeitines išmokas.

Darbo užmokesčio sąnaudos, kompensuojamos  iš valstybės biudžeto, struktūrinių ES ar kitų 
fondų lėšomis ir neįtraukiamos į sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje

Pastaba: įskaitant darbdavio ir darbuotojo mokamus SODROS mokesčius, įmokas į garantinį 
fondą, atostogų rezervo sumas,  priemokas, ligos pašalpas, išeitines išmokas.

Mokesčiai valstybei, ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje nurašyti į sąnaudas
Pastaba: neįskaitant mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu.

Finansinių paskolų palūkanų sąnaudos, įskaičiuotos į  ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaitą



LENTELĖJE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ

Informacija apie įmonę
Įmonės pavadinimas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
Įmonės kodas 124261860

Pelno (nuostolių) ataskaita 2020 metai
Pardavimo pajamos 670.0
Pardavimo savikaina 165.0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 505.0
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 496.0
Veiklos pelnas (nuostoliai) 9.0
Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kitos veiklos rezultatai 15.0
Finansinė ir investicinė veikla 120.0

Pajamos 350.0
Sąnaudos 230.0

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 144.0
Pelno mokestis 8.0
Grynasis pelnas (nuostoliai) 136.0

Balansas 12/31/2020
Nuosavas kapitalas 2,920.0
   Įstatinis kapitalas / Įmonės savininko kapitalas 2,491.0
   Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
   Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas
   Privalomasis rezervas 251.0
   Perkainojimo rezervas
   Rezervas savoms akcijoms įsigyti
   Kiti rezervai 42.0
   Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 136.0

Kita informacija 2020 metai

Pelno paskirstymo projektas 2020 metai
Pervedimai iš rezervų 11.0

Pastabos

Vyriausybės nutarimas dėl VVĮ mokamų dividendų ir pelno įmokų

Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami tik bendrovės, ne konsoliduoti įmonių grupės duomenys.
Lentelėje turi būti pateikiami prognozuojami 2020 metų duomenys.

Būtina užpildyti visus melsvus laukelius. Jei laukelis nereikalingas (įmonės FA šios eilutės nenaudojamos), įrašykite 0.

Paskolos, išperkamosios nuomos įsipareigojimai ir kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 
išskyrus ateinančių laikotarpių pajamos, atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai ir dotacijos

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų 
suma)

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų (į pelno 
(nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų suma)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E139A37FF0/vtrKOgDmoa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8E139A37FF0/vtrKOgDmoa
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