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BENDROVĖS VADOVO ŽODIS
Pastarųjų metų ekonominė krizė Lietuvoje palietė daugelį ūkio šakų, ne išimtis buvo ir žemės ūkis� Nors žemės ūkio sektorius ir liko vienas 

stabiliausių ir mažiausiai nukentėjusių ūkio šakų, tačiau kreditavimo šaltinių sumažėjimas, kritusios žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos ir 
kiti ekonominiai veiksniai palietė tiek didelius, tiek mažus ūkius� Praėjusieji metai buvo kreditavimo žemės ūkio sektoriuje atsigavimo metai� Tiek 
kredito įstaigos, tiek patys žemdirbiai ir kaimo verslininkai su didesniu optimizmu pradėjo žvelgti į ateitį, planuoti naujas investicijas, o tuo pačiu 
ir skolintis�

2010 metais Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) už kredito įstaigų žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio 
produktų perdirbėjams išduotus 150,7 mln� Lt kreditų suteikė 415 garantijų už 92,5 mln� Lt�  Už Lietuvos žemės ūkio ir maisto rinkos reguliavimo 
agentūrai išduotus kreditus suteikta 46,2 mln� Lt garantijų�  Iš viso per trylika veiklos metų Bendrovė kredito įstaigoms jau suteikė 2,1 mlrd� Lt 
garantijų už  jų išduotus 2,7 mlrd� Lt kreditų�

Palyginus su 2009 metais, už žemdirbių, smulkių kaimo verslininkų bei perdirbėjų paimtus kreditus suteikta beveik 2 kartus daugiau 
garantijų� Garantijų dėka žemdirbiai iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti dvigubai daugiau lėšų ir tai leido įgyvendinti tiek investicinius projektus, 
tiek papildyti apyvartinių lėšų trūkumą�

Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis� 2010 m� daugiausiai kreditų su garantija išdavė 
Medicinos bankas (22 proc� visų garantijų skaičiaus), DnB NORD bankas (19 proc�) ir SEB bankas (17 proc�)� Tačiau Medicinos banko suteikti kreditai 
buvo nedideli, skirti nedideliems ūkiams finansuoti, todėl pagal suteiktų kreditų sumą daugiausia kreditų išdavė DnB NORD bankas (22 proc� 
kreditų), SEB bankas (19 proc� kreditų) ir bankas SNORAS (13 proc� kreditų)� Beveik visos kredito įstaigos praėjusiais metais kreditų su garantija 
išdavė žymiai daugiau nei 2009 m� Žymai aktyvesnės buvo ir kredito unijos, kurios išdavė net 4 kartus daugiau kreditų su garantija� 

Pagrindiniais Bendrovės klientais ir toliau lieka ūkininkų ūkiai, kuriems 2010 m� išduota 62 proc� visų garantuotų kreditų, skirtų žemdirbiams, 
kaimo verslininkams ir perdirbėjams, t�y� 95,2 mln� Lt� Daugiausia praėjusiais metais skolinosi jaunieji ūkininkai (iki 40 m� amžiaus), savo veiklos 
perspektyvą matantys kaime� Jiems suteikta virš 50 mln� Lt kreditų (55 proc� visos sumos)� Veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais 
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kreditais iš viso pasinaudojo 350 ūkininkų ūkių� Su garantija taip pat skolinosi smulkios bei vidutinės įmonės kaime, žemės ūkio kooperatyvai ir 
bendrovės� 

Garantuoti kreditai žemdirbiams, kaimo verslininkams bei žemės ūkio produktų perdirbėjams leidžia modernizuoti ūkius, juos plėsti, 
pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti darbo vietas kaime� Kaip ir ankstesniais metais, didžioji dalis ūkininkų, pasiskolinusių su garantija, užsiima 
augalininkyste (52 proc�) ir gyvulininkyste (25 proc�)� Daugiau nei pusė visų kreditų buvo skirta žemės ūkio technikos pirkimui, kiek mažiau – 
įvairiai gamybinei įrangai įsigyti, statybai bei rekonstrukcijoms� 

2010 m� Bendrovė toliau aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m� programos lėšų įsisavinimo, kuomet net 69 proc� 
kreditų su garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus projektus� Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios 
programos priemones, 2010 m� suteikta 331 garantija už 63,5 mln� Lt� 

Tam įtakos turėjo ir sėkmingai įsisavinamos finansų inžinerijos priemonės Paskolų fondo lėšos� Praėjusiais metais buvo paskelbtas antrasis 
bei trečiasis kvietimai kredito įstaigoms, ketinančioms teikti lengvatines paskolas žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams� Iš viso per 
tris Paskolų fondo veiklos etapus kredito įstaigoms 2010 m� pabaigoje buvo paskolinta 228 mln� Lt lėšų, skirtų lengvatinėms paskoloms, o kredito 
įstaigos tokių paskolų žemdirbiams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams jau išdavė už 100 mln� Lt�

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2011 m� planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus - skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus 
plėtrą Lietuvoje, sudarant galimybę ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, gauti kreditus� Tikime, kad Bendrovė ir toliau bus 
tvirtas kredito įstaigų partneris bei parama norintiems iš jų skolintis�

    Danguolė Čukauskienė
    Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė

http://www.garfondas.lt/


VEIKLOS ATASKAITA 2010 5

TRUMPAI APIE BENDROVĘ 

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m� lapkričio 26 d� Juridinių 
asmenų registre, įmonės kodas 124261860� Galiojanti Bendrovės įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2009 m� liepos 16 d�

Bendrovės buveinės adresas yra Blindžių g� 17, Vilniuje� Pagrindinė Bendrovės veikla vykdoma buveinės adresu�

Bendrovės veikla
Bendrovės veikla apima 3 pagrindines kryptis: garantijų teikimas kredito įstaigoms, valstybės pagalbos administravimas ir Paskolų fondo admi-

nistravimas�

Garantijų teikimas kredito įstaigoms
Bendrovė garantuoja kredito įstaigoms iki 70 proc� (jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalų pasėlius – iki 

80 proc�) negrąžinto kredito ar kredito linijos sumos grąžinimą, valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai 
(toliau – Agentūra) – 100 proc� negrąžinto kredito sumos grąžinimą�

Garantijos teikiamos (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės tais metais Bendrovei nustatyto valstybės garantijų limi-
to) kredito įstaigoms dėl kreditų, skirtų:

•	 investicijoms ir teikiamų ūkio veiklos subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja veikla, ir kooperatinėms bendrovėms (koope-
ratyvams), nustatytąja tvarka pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos 
grupėms, mokslo ir studijų institucijoms ir profesinio mokymo įstaigoms (nebiudžetinėms organizacijoms), turinčioms eksperimentinius, paro-
domuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 
priemones, taip pat įmonėms, superkančioms, perdirbančioms, realizuojančioms žemės ūkio produktus ir (ar) teikiančioms žemės ūkiui gamybos 
paslaugas; 
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•	 trumpalaikiam turtui įsigyti ir (ar) paslaugoms pagal Paslaugų žemės ūkiui sąrašą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2002 m� gruodžio 31 d� įsakymu 
Nr� 528, apmokėti ir teikiamų ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio ir (ar) alternatyviąja žemės ūkiui veikla, ir kooperatinėms bendrovėms 
(kooperatyvams);

•	 trumpalaikiam turtui įsigyti ir teikiamų įmonėms, superkančioms ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus, kurios šį 
trumpalaikį turtą parduos Lietuvos Respublikos žemės ūkio veiklos subjektams;

•	 trumpalaikiam turtui, kuris bus panaudotas žemės ūkio produktų perdirbimo procese, įsigyti ir teikiamų įmonėms, perdirbančioms žemės ūkio 
produktus;

•	 žemės ūkio produktams supirkti ir teikiamų įmonėms, superkančioms, ir (ar) perdirbančioms, ir (ar) realizuojančioms žemės ūkio produktus ir (ar) 
teikiančioms žemės ūkiui gamybos paslaugas;

•	 žemės ūkio ir maisto produktų intervenciniams pirkimams bei kreditams grąžinti ir teikiamų Agentūrai�

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m� kovo 10 d� nutarimu Nr� 240 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2010 m� nustatė 602 mln� Lt 
garantijų limitą� Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2009 m� gruodžio 31 d� sudarė 403,07 mln� Lt (1 priedas)�

 Žemės ūkio ministro 2010 m� rugpjūčio 10 d� įsakymu Nr� 3D-723 buvo pakeisti Bendrovės veiklos nuostatai, kuriuose patvirtinta, kad kredito 
grąžinimui užtikrinti kredito įstaigai gali būti išduodamas vekselis� Taip pat patikslintas  garantinio užmokesčio už garantijos pratęsimą dydis�

Valstybės pagalbos administravimas
Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio ir kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą� 

Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams,  iš kredito įstaigų imantiems kreditus su Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produkcijos gamybai ir (ar) kitai veiklai, nei pirminė žemės 
ūkio produktų gamyba� Kompensuojama 80 proc� nustatyto garantinio užmokesčio� Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje vei-
kiantiems subjektams, įgyvendinantiems projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų 
ūkininkų įsikūrimas“�

Dalis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensuojamos tik kreditus su garantija paėmusiems iki 2009 m� gruodžio 31 d� pagal 
tuo metu galiojusius teisės aktus ir kompensacijų skyrimo taisykles� Žemės ūkio veiklos subjektams, kreditus su garantija imantiems nuo 
2010 m� sausio 1 d�, palūkanos nekompensuojamos�
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Paskolų fondo administravimas
Įsteigus Paskolų fondą, Žemės ūkio ministerijos 2009 m� liepos 17 d� įsakymu Nr� 3D-525 Paskolų fondo valdytoju paskirtas Žemės ūkio paskolų ga-

rantijų fondas� Paskolų fondo lėšos naudojamos lengvatinėms paskoloms teikti pagal dvi I-osios Kaimo plėtros programos (KPP) krypties „Žemės, maisto 
ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas” priemones:

•	 „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis”,

•	 „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis”�

Norintiems gauti lengvatines paskolas, taikomi tokie pat tinkamumo kriterijai ir reikalavimai, kokie numatyti minėtų KPP priemonių įgyvendinimo 
taisyklėse� Lengvatinės paskolos gali būti teikiamos tik investiciniams projektams įgyvendinti� 

Bendrovės veiklos strategija ir tikslai
Bendrovės tikslas – skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą Lietuvoje, sudarant galimybę ūkio subjektams, neturintiems pakankamai 

įkeičiamo turto, gauti kreditus�

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

•	 tobulinti projektų vertinimą ir garantinio užmokesčio apskaičiavimo sistemą, pritaikant ją prie Europos Sąjungos reikalavimų;

•	 stiprinti vidaus kontrolės sistemą ir tobulinti vidaus informacinę sistemą;

•	 nuolat analizuoti skolinimosi tendencijas ir rizikos veiksnius�

2011 m� Bendrovė planuoja toliau įgyvendinti numatytus tikslus, dirbti pelningai ir užtikrinti, kad bus sukauptas pakankamas rezervas garantinių 
įsipareigojimų įvykdymui�

Bendrovės organizacinė struktūra ir personalas
Bendrovės valdymo organus sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų  taryba, valdyba ir bendrovės vadovas� Valstybei priklauso 100 

procentų akcijų, kurias patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija� Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai ir ji renkama 4 metams� 

http://www.garfondas.lt/
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Stebėtojų tarybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas� Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos deleguoja Žemės ūkio, Finansų ir Teisingumo minis-
terijos� Valdybai vadovauja pirmininkas�

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

Atliekamų paslaugų kokybė priklauso nuo Bendrovės darbuotojų� Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Bendrovėje nuolat keliama dar-
buotojų kvalifikacija, tobulinami profesiniai įgūdžiai� Tuo tikslu organizuojami mokymai, konsultacijos, pasitarimai, lankomi seminarai�

Vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje – 19, kadrų kaita nedidelė�  

Organizacinė struktūra

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas

Stebėtojų 
taryba

Valdyba

Direktorius

Administracija

Finansų
skyrius

Paskolų fondo 
skyrius

Analitikas

Vyr. teisininkas

Vidaus auditorius

Direktoriaus
pavadauotojas

Garantijų skyrius

Plėtros ir 
informacijos skyrius
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2010 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 
Garantijos kredito įstaigoms 
Suteiktų garantijų suma ir skaičius

2010 m� Bendrovė iš viso suteikė 138,7 mln� Lt garantijų už 197 mln� Lt kredito įstaigų išduotų kreditų� Iš viso suteiktos 427 garantijos arba daugiau 
kaip 2 kartus daugiau nei praėjusiais 2009 m� Už žemdirbiams, smulkiems ir vidutiniams kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams 
išduotus 150,7 mln� Lt kreditų Bendrovė suteikė 415 garantijų už 92,5 mln� Lt� Už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai  
(toliau Agentūra) išduotus kreditus suteikta 46,2 mln� Lt garantijų� (1 pav�)�
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Kreditai Garantijos Skaičius

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

Palyginus su 2009 m�, dvigubai padidėjo ne tik žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotų kreditų garantijų suma, bet ir ga-
rantijų skaičius išaugo nuo 194 iki 415� Garantijomis pasinaudojo žymiai daugiau žemdirbių, tik jų imami kreditai buvo palyginti mažesni� Imdami 
kreditus, žemdirbiai atsakingiau vertino daromas investicijas, pagrįsčiau skolinosi, todėl ir sumažėjo vidutinis kreditas: ataskaitiniais metais siekė 
360 tūkst� Lt, o 2009 m� – 410 tūkst� Lt�
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Iš viso nuo Bendrovės veiklos pradžios (1998-2010 m�) suteikta 3362 garantijos už 2,1 mlrd� Lt, iš jų už žemdirbių, kaimo verslininkų bei žemės ūkio 
produktų perdirbėjų paimtus kreditus – 3306 garantijos už 858,7 mln� Lt, už Agentūros kreditus – 56 garantijos už 1,3 mlrd� Lt (2 priedas)�

Garantijos pagal kredito įstaigas
Bendrovė bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir kredito unijomis� 2010 m� daugiausiai kreditų su garantija išdavė Medicinos 

bankas (22 proc� visų garantijų skaičiaus), DnB NORD bankas (19 proc�) ir SEB bankas (17 proc�)� Tačiau Medicinos banko suteikti kreditai yra nedideli, 
skirti nedideliems ūkiams finansuoti, todėl pagal suteiktų kreditų sumą daugiausia kreditų išdavė DnB NORD bankas (22 proc� kreditų), SEB bankas  (19 
proc� kreditų) ir Snoro bankas (13 proc� kreditų)� Beveik visos kredito įstaigos praėjusiais metais kreditų su garantija išdavė daugiau nei 2009 m� Žymiai 
aktyvesnės buvo ir kredito unijos, kurios išdavė net 4 kartus daugiau kreditų su garantija (2 pav�)�
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DnB Nord
bankas

SEB
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Snoras Swedbank Medicinos
bankas

Šiaulių
bankas

Kredito
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bankas

Nordea
bankas

UniCredit
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5,7

3,9
2,3

3,8
2,3 1,5 1,1 1,2 0,7 0,0 0,0

Investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti skirtos garantijos
Bendrovė teikia garantijas už imamus investicinius kreditus ir kreditus, skirtus trumpalaikiam turtui įsigyti� 2010 m� 77 proc� visų suteiktų garantijų 

buvo suteikta žemdirbių imamų investicinių kreditų grąžinimui užtikrinti (3 pav�)�
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2010 m� pastebima tendencija, kad žemdirbiai apyvartinėms lėšoms pradėjo dažniau skolintis iš kredito įstaigų� Palyginus su praėjusiais 2009 m�, 
Bendrovė beveik dvigubai daugiau garantijų suteikė už imamus trumpalaikius kreditus� 

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

Trumpalaikių kreditų 
garantijos

23%

Investicinių kreditų 
garantijos

77%

Analizuojant duomenis apie agroverslininkų imamus kreditus, matyti, kad aktyviausiai skolintasi III ketvirtyje, per šį laikotarpį suteikta 34 proc� visų 
ataskaitiniais metais garantuotų kreditų (4 pav�)� 
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2010 m� Bendrovė toliau aktyviai prisidėjo prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m� programos lėšų įsisavinimo, kuomet net 69 proc� kreditų su 
garantija buvo išduota už ES lėšomis finansuojamus projektus� Kreditų gavėjams, įgyvendinantiems investicinius projektus pagal šios programos prie-
mones, 2010 m� suteikta 331 garantija už 63,5 mln� Lt�
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Garantijos pagal kliento tipą 
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais Bendrovės klientais lieka ūkininkai, kuriems 2010 m� išduota 62 proc� visų garantuotų kreditų, skirtų 

žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams, t�y� 95,2 mln� Lt� Su garantija daugiau skolinosi smulkios bei vidutinės įmonės kaime, žemės ūkio 
kooperatyvai ir bendrovės (5 pav�)�

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

Ž.ū. bendrovė
9%

Ž.ū. įmonė
7%

Ž.ū. kooperatyvas
5%

Perdirbimo
įmonė
4% SVV įmonė kaime

13%

Ūkininko ūkis
62%

Daugiausia praėjusiais metais skolinosi jaunieji ūkininkai (iki 40 m� amžiaus), savo veiklos perspektyvą matantys kaime� Jiems suteikta virš 50 mln� Lt 
kreditų (55 proc� visos sumos), aktyviausi šioje grupėje – 30-40 metų žemdirbiai� Veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais iš viso 
pasinaudojo virš 300 ūkininkų ūkių (6 pav�)� Palyginus su 2009 m�, didžiausią skolinimosi šuolį padarė jauni 20-30 metų ūkininkai – už jų imamus kreditus 
suteikta daugiau kaip 2 kartus garantijų� Bendrovės duomenimis, pasiskolinę lėšų iš kredito įstaigų ir gavę garantiją, verslą kaime pradėjo 30 ūkininkų�
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Garantijos pagal veiklos sritis
Analizuojant suteiktas garantijas pagal veiklos sritis, didesnių struktūrinių pokyčių nebuvo� Kaip ir ankstesniais metais, pagal garantijų sumą ir skai-

čių didžioji dalis žemės ūkio subjektų užsiima augalininkyste (52 proc� visų garantijų) ir gyvulininkyste (25 proc�) (7 pav�)� Palyginus su praėjusiais metais, 
sumažėjo kaimo turizmo projektų, mažiau skolinosi ir maisto produktų gamybos įmonės mieste� Ankstesniais metais esant sunkumams miškininkystės 
sektoriuje, ir toliau nedrąsiai  skolinosi šios veiklos verslininkai�

7 pav. 2010 m� garantijos pagal 
veiklos sritis (pagal garantijų sumą), proc�

Gyvulininkystė
25%

Maisto produkų 
ganyba mieste

9%

Paslaugos 
žemės ūkiui 

2%
Žuvininkystė

1%
Alternatyvi 
ž.ū. veikla

11%

Augalininkystė
52%

2010 m� išaugo garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti, skaičius� 2009 m� suteiktos 9 tokios garantijos, o 2010 m� – 25 garantijos, 
kurių dalis bendrame suteiktų garantijų portfelyje išaugo nuo 11 proc� iki 16 proc� Smulkieji verslininkai plėtoja biokuro gamybą, modernizuoja mėsos 
cechus, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas� Alternatyvūs verslai papildo įprastas žemės ūkio šakas, padidina kaimo gyventojų pajamas, 
sukuria darbo vietas� 
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Garantijos pagal kreditų paskirtį
Siekiant pagerinti ūkių struktūrą bei užtikrinti ekonomiškai stiprių, konkurencingų ūkių plėtrą, reikalingos nemažos investicijos� Bendrovės tei-

kiamos garantijos sudaro sąlygas pasiskolinti lėšų iš kredito įstaigų, o tai leidžia žemdirbiams, smulkiems kaimo verslininkams bei perdirbimo įmonėms 
modernizuoti ūkius, juos plėsti, pradėti naują ūkinę veiklą, sukurti naujas darbo vietas kaime� Kaip ir ankstesniais metais, skolintos lėšos daugiausia buvo 
skiriamos žemės ūkio technikai įsigyti, t�y� 54 proc� visų garantijų (8 pav�)� Palyginus su praėjusiais metais, daugiau skolintų lėšų žemdirbiai naudojo įvairiai 
gamybinei įrangai įsigyti, biologiniam turtui pirkti, tačiau žymiai mažiau garantuota už kreditus pieno ūkio įrangai įsigyti, gamybinių pastatų statybai ir 
rekonstrukcijai� 

8 pav. Garantijos 2010 m� pagal kreditų 
paskirtį (pagal garantijų sumą), proc�
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Garantijos pagal apskritis ir rajonus
Beveik visų šalies rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai 2010 m� aktyviai naudojosi skolintomis kredito įstaigų lėšomis� Tradiciškai daugiausia 

skolinosi derlingose žemėse dirbantys žemdirbiai� Kauno apskrities žemdirbiams suteiktos 83 garantijos už 17,2 mln� Lt, arba 19 proc� visų suteiktų ga-
rantijų� Nedaug atsilieka Panevėžio apskrities ūkininkai bei žemės ūkio įmonės (17 proc� visų garantijų)� Analizuojant garantijų suteikimą pagal rajonus, 
matyti, kad daugiausia su garantijomis skolinosi ir į savo verslą investavo Kėdainių ir Anykščių rajonų žemdirbiai� Šiuose rajonuose atitinkamai suteikta 
36 garantijos (6,1 mln� Lt) ir 25 garantijos (3,6 mln� Lt)� Prie aktyvaus anykštėnų skolinimosi labai daug prisidėjo sėkmingas Medicinos banko ir žemdirbių 
bendradarbiavimas� Skolintomis lėšomis nesinaudojo Trakų rajono, Druskininkų, Rietavo, Elektrėnų savivaldybių agroverslininkai (9 pav�)� 

9 pav. Garantijų pasiskirstymas 
pagal rajonus 2010 m�
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Valstybės pagalbos administravimas
Bendrovė administruoja dalies garantinio užmokesčio ir kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimą� Iš Specialiosios kaimo rėmimo pro-

gramos lėšų kreditų gavėjams kompensuota 4,8 mln� Lt palūkanų ir 1,1 mln� Lt garantinio užmokesčio� Palūkanos kompensuotos 910 - čiai klientų� 

2009 m� liepos 15 d� LRV nutarimu Nr� 782 ir 2009 m� gruodžio 23 d� Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr� 3D-996 buvo patvirtinta, 
kad žemės ūkio veiklos subjektams, kreditus su garantija imantiems nuo 2010 m� sausio 1 d�, palūkanos nebus kompensuojamos� Kreditus su garantija pa-
ėmusiems iki 2009 m� gruodžio 31 d�, palūkanos bus ir toliau kompensuojamos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir kompensacijų skyrimo taisykles� 

Paskolų fondo administravimas
Investicinius projektus įgyvendinantiems žemdirbiams galimybė gauti lengvatinius kreditus atsirado tik 2009 m� rudenį, įsteigus Paskolų fondą, 

kurio valdytoju buvo paskirta Bendrovė� Bendrovė 2009 m� paskelbė pirmąjį, ataskaitiniais metais – antrąjį ir trečiąjį finansinių tarpininkų (bankų ir kredito 
unijų) atrankos konkursus ir pasirašė sutartis su atrankos kriterijus atitikusiomis kredito įstaigomis� Sutartys antrajame lėšų išskolinimo etape pasirašytos 
su 4 Lietuvoje veikiančiais bankais ir 8 kredito unijomis, kuriems suteikta 49,7 mln� Lt, o trečiajame – su 8 bankais ir 6 kredito unijomis, kuriems suteikta 
77,8 mln� Lt Paskolų fondo lėšų, skirtų lengvatinių kreditų teikimui (10 ir 11 pav�)�

2010 m� finansiniai tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 346 lengvatinių paskolų sutartis už 96,5 mln� litų, iš jų – 341 sutartį už 83,1 mln� Lt pagal 
priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“ ir  5 sutartis už 13,4 mln� Lt pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir 
pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ –

Iš viso per tris Paskolų fondo veiklos etapus kredito įstaigoms suteikta 227 mln� Lt lėšų, skirtų lengvatinėms paskoloms, kuriomis pasinaudojant 
pasirašytos 356 sutartys už 100 mln� Lt�  

2010 metais daugiau nei pusė (54 proc�) įgyvendinamų projektų, kuriems suteiktos lengvatinės paskolos, buvo vykdomi augalininkystės 
srityje – pagrindą sudarė grūdinių kultūrų ir rapsų auginimo sektorių plėtojantys ūkiai� Apie 28 proc� projektų sudarė gyvulininkystės ūkių mo-
dernizavimo projektai, 16 proc� – investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą ir pridėtinės vertės didinimą, likusią dalį – paslaugas žemės ūkiui 
teikiančių ūkio subjektų paimtos lengvatinės paskolos�
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Daugiausia sutarčių ataskaitiniu laikotarpiu pasirašė DnB NORD bankas – 79, Ūkio bankas – 58, Medicinos bankas – 55, ir bankas „Swedbank“ – 46� 
Kredito unijų tarpe daugiausia sutarčių pasirašė Raseinių kredito unija – 11, kredito unija „Germano lobis“ ir Anykščių kredito unija – po 7 sutartis� 

10 pav. Bankams suteiktos 
Paskolų fondo lėšos II-e ir III-e 
išskolinimo etapuose, proc�

Swedbank
14%

Šiaulių bankas
4%

Ūkio bankas
15%

Citadele bankas
13%

DnB Nord bankas
15%

Medicinos bankas
14%

SEB bankas
10%

Snoras
15%

11 pav. Kredito unijoms suteiktos 
Paskolų fondo lėšos II-e ir III-e 
išskolinimo etapuose, proc�

KU Raseinių
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KU Vilniaus
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KU „Vilniaus 

taupomoji kasa“
12%
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16%
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6%
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Rizikos valdymas ir garantinių įsipareigojimų vykdymas  
Bendrovė vertina suteiktų garantijų riziką pagal rodiklius, atspindinčius kredito gavėjų finansinę ir ekonominę būklę� Garantijų rizika vertinama 

visą garantijos galiojimo laikotarpį ir skaičiuojami atidėjiniai garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti� Garantijos grupuojamos į 5 grupes: A 
(standartinė rizika), B (galima rizika), C (padidėjusi rizika), D (didelė rizika), E (didžiausia rizika)� 2010 m� pabaigoje didžiausią grupę sudarė standartinės 
rizikos garantijos – 30,4 proc� visų suteiktų garantijų (12 pav�)�  

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

Padidėjusi rizika
29%

Didelė rizika
3%

Didžiausia rizika
9% Standartinė rizika

30%

Galima rizika
29%

Tačiau didėja didelės ir didžiausios rizikos grupėms priskirtų garantijų suma� Jeigu 2008 m� didelės ir didžiausios rizikos grupėms (D ir E grupės) 
buvo priskirta 22,6 mln� Lt suteiktų garantijų, 2009 m� – 43,4 mln� Lt, tai 2010 m� pergrupavus išduotų garantijų portfelį, minėtosios rizikos grupė jau suda-
rė 44,7 mln� Lt� Nemažai žemdirbių bei smulkių ir vidutinių įmonių kaime, iki šiol neturėję finansinių problemų, susidūrė su sunkumais vykdant prisiimtus 
finansinius įsipareigojimus kredito įstaigoms� Tam įtakos turėjo ekonominė krizė Lietuvoje, sutrikę atsiskaitymai už žemės ūkio produktus, kritusi turto 
vertė, sumažėjusi produkcijos realizavimo rinka bei kitos priežastys, atsiliepusios ūkininkų, žemės ūkio įmonių bei smulkiųjų kaimo verslininkų veiklai� 
2011-2013 m� Bendrovė planuoja, kad gali būti vykdyti garantiniai įsipareigojimai už 35,4 mln� Lt, iš to skaičiaus už žemės ūkio produktų perdirbėjus ir 
smulkius bei vidutinius verslininkus kaime – 23,8 mln� Lt, už žemdirbius – 11,5 mln� Lt� 

Garantuotų kreditų galimiems nuostoliams padengti Bendrovė kaupia lėšas garantinių įsipareigojimų įvykdymui� Atidėjiniai kaupiami iš garanti-
nio užmokesčio (90 proc� klientų sumokėto užmokesčio) ir uždirbto grynojo pelno� 2010 m� pabaigoje sukaupta 79,6 mln� Lt garantiniams įsipareigoji-
mams vykdyti�
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Bendrovė, siekdama sumažinti savo riziką, ieško sprendimų ir galimybių kaip padėti klientams, susidūrusiems su nemokumo problemomis� Ben-
draujama su bankais, priimami bendri sprendimai dėl kreditavimo sąlygų pakeitimo, pratęsiamas garantijos galiojimas� Per ataskaitinius metus pritarta 
364 bankų prašymams dėl kredito sutarčių sąlygų pakeitimo, iš to skaičiaus 75 kredito gavėjams atidėtas galutinis kredito grąžinimo terminas�

2010 m� gruodžio 31 d� įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t�y� blogų garantijų dalis, sudarė 0,7 proc� 
nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų, o nuo žemdirbiams, kaimo verslininkams bei perdirbėjams suteiktų garantijų (be Agentūros) – 1,7 proc� 
(13 pav�)� 

1,93

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2006.12.31           2007.12.31     2008.12.31            2009.12.31           2010.12.31

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

Iš viso
Be Agentūros

1,45 1,49

1,89
1,69

0,55 0,50
0,59

0,72 0,68

Nepaisant visų sunkumų, 2010 m� Bendrovė įvykdė tik vieną garantinį įsipareigojimą ir bankui išmokėjo 73 tūkst� Lt� Per visą Bendrovės veiklos 
laikotarpį bankams iš viso išmokėta beveik 14,5 mln� Lt už 101 kredito gavėjų negrąžintus kreditus, iš jų už ilgalaikius kreditus – 13 mln� Lt, už trumpalai-
kuis kreditus - 1,5 mln� Lt (3 priedas)�

Bendrovė, įvykdžiusi garantinius įsipareigojimus bankams, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę išsiieškoti iš skolininkų savo sumokėtą sumą� 
Skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka arba patys skolininkai geranoriškai grąžina skolą pasirašydami susitarimus dėl skolos grąžinimo� 2010 m� 
iš skolininkų susigrąžinta 186 tūkst� Lt skolos, iš viso per 2000-2010 m� susigrąžinta 3,5 mln� Lt, iš tos sumos pagal susitarimus – 2,1 mln� Lt, pardavus 
skolininkų turtą – 1,3 mln� Lt, teismo būdu – 45,8 tūkst� Lt� Iš 96 skolininkų pilnai skolą grąžino 35 ūkininkai� Dalis skolų yra nurašoma, kadangi  susi-
grąžinti skolą nebėra jokių galimybių� Iš viso nurašyta 5,9 mln� Lt skolų arba 40,9 proc� visų išmokėjimų bankams� 
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Bendradarbiavimas ir partneriai
Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir ryšių plėtojimas labai reikšmingas formuojant efektyvias garantijų schemas� Ben-
drovė aktyviai vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, nuolat plėtoja ryšius su ES institucijomis, Europos 
garantinių institucijų asociacija, Centrinės ir Rytų Europos šalių partneriais�

Bendrovė nuo 2001 m� yra Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM), vienijančios visos Europos ga-
rantines institucijas, narė� AECM atstovauja 34 kreditų garantijų institucijoms ir nacionalinėms asociacijoms, vei-
kiančioms 21 ES šalyje ir Turkijoje� Asociacija konsoliduoja ir vysto garantijų kaip finansinių instrumentų vaidmenį 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtroje, skatina Europos garantijų institucijų teisinės bazės ir darbo principų harmo-
nizavimą, atstovauja ir gina narių interesus ES institucijose bei teikia pasiūlymus ir idėjas įvairioms ekonominėje 
politikoje dalyvaujančioms organizacijoms� Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja AECM organizuojamose darbo 
grupėse bei seminaruose�

Bendrovė 2010 m� dalyvavo kongrese „Subordinuotų kreditų  finansavimas“, kurį organizavo Europos garantinių institucijų ir Vokietijos 
Garantijų bankų asociacijos� Konferencijos metu buvo diskutuojama aktualiomis temomis - įmonių rizikos kapitalo finansavimas, subordinuotų 
kreditų poreikis ir svarba ekonomikos sunkmečio ir atsigavimo laikotarpiu�

2010 m� įvyko du Žemės ūkio ir kaimo plėtros darbo grupės susitikimai, organizuoti AECM asociacijos ir Vengrijos garantijų fondo� Susitiki-
mų metu buvo supažindinama su garantijų fondų veiklos principais, teikiant garantijas žemės ūkio sektoriui, suformuoti darbo grupės pasiūlymai 
bei nustatyta asociacijos pozicija žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais diskusijose su ES institucijomis� Bendrovė ne tik semiasi patirties iš Vakarų 
Europos šalių, bet ir kaip lygiavertis partneris pats dalinasi patirtimi, aktyviai dalyvauja konsultuojant garantines institucijas garantijų klausimais� 
Įvertinus Lietuvos efektyvią patirtį diegiant finansų inžinerijos priemonę – Paskolų fondą, buvo suorganizuotas darbo grupės susitikimas Vilniuje� 
Bendrovės  patarimais ir patirtimi pasinaudojo Italijos, Vengrijos, Portugalijos, Rumunijos atstovai� 

Bendrovės, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai dalyvavo darbo grupės susitikime „Kreditų fondo įkūrimo 
uždaviniai“, organizuotame Latvijos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir Latvijos žemės ūkio konsultavimo ir mokymų centro� Šio susitikimo 
metu pasidalinta įgyta patirtimi, kuriant, administruojant bei valdant finansų inžinerijos priemonę – Paskolų fondą�
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Lietuvos patirtis, tobulinant garantinius instrumentus ir siekiant ūkio subjektams lengviau pasinaudoti finansiniais ištekliais, buvo įtraukta 
į AECM „Garantijos ir ekonomikos atsigavimas: garantinių priemonių poveikis ekonomikos sunkmečiu“ studiją� 

Bendrovės teikiamos paslaugos ir patirtis pristatyta Ukrainos, Latvijos atstovams� Užmegzti santykiai su Juodkalnijos žemės ūkio ministe-
rijos atstovais, kartu aptartos galimybės dėl tolimesnio bendradarbiavimo, siekiant padėti jų šalies žemdirbiams lengviau gauti finansavimą iš 
kredito įstaigų�  

Informacijos sklaida
Bendrovė palaiko glaudžius dalykinius ryšius su bankais, kredito unijomis, žemdirbių organizacijomis� 2010 m� Bendrovė dalyvavo seminaruose, mo-

kymuose bei savo veiklos pristatymuose, kurie aprėpė visą šalies teritoriją� Taip pat dalyvavo specializuotose parodose „Ką pasėsi…2010”, ,,AgroBalt 2010“� 

Bendrovės iniciatyva buvo surengti susitikimai su kredito įstaigų atstovais, suorganizuotas seminaras Kaune bankų ir Lietuvos centrinės kreditų 
unijos darbuotojams aktualiais žemės ūkio dabarties įvertinimo ir ateities klausimais�

Dalyvauta Šiaulių banko, Medicinos banko, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, kredito unijų darbuotojų mokymuose� Šių susitikimų 
tikslas – skleisti informaciją apie Bendrovę, jos veiklą, procedūras, teikiamas paslaugas� 

Bendrovės veikla, paslaugos bei galimybės gauti kreditus verslui pradėti ar toliau plėtoti buvo pristatytos seminaruose ūkininkams ir kaimo vers-
lininkams� Seminarai buvo organizuojami Ukmergės, Raseinių, Telšių, Kretingos, Šilutės, Kauno, Biržų rajonų ūkininkams ir verslininkams� Seminarų daly-
vių aktyvumas, klausimų gausa parodė, kad informacijos trūksta, ir seminarai, skirti konkrečiai klausytojų grupei, yra naudingi�

Kiekvieną mėnesį Žemės ūkio ministerijos viešųjų ryšių skyriui pateikiama informacija apie suteiktas garantijas ir pakeitimus bendrovės veikloje� 
Minėtoji informacija vėliau perduodama  žiniasklaida, patalpinama Bendrovės internetiniame tinklalapyje� 2010 m� Bendrovė paruošė ir išplatino kredito 
įstaigoms bei žemės ūkio subjektams anketas, kurias susisteminę išsiaiškino skolinimosi iš kredito įstaigų apimtis, galimybes, tendencijas� Buvo suvesti 
praėjusių metų žemės ūkio bendrovių ir žemės ūkio įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatai, atlikta jų analizė� Visa apibendrinta medžiaga pristatyta 
kredito įstaigų darbuotojams surengtame seminare� 

Nemažai dėmesio Bendrovė skyrė jai įgyvendinti patikėtos naujos finansų inžinerijos priemonės – Paskolų fondo - pristatymui ir sklaidai� Apie 
Paskolų fondo veiklą ir galimybes pravedė seminarų ciklą bankų ir kredito unijų darbuotojams� Siekdama užtikrinti efektyvų visuomenės informavimą 
apie teikiamus lengvatinius kreditus, Bendrovė vykdė Paskolų fondo viešinimą spaudos leidiniuose, atstovaujančiuose žemės ūkio sektorių, sukurtose 
interneto svetainėse� 
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FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2010 m� Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 8,6 mln� Lt� Įstatinis kapitalas padalintas į 860 paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos ak-

cijos nominali vertė yra 10 000 litų�

2010 m� pradžioje Bendrovė savų akcijų neturėjo ir per ataskaitinį laikotarpį jų neįsigijo�

2010 m� Bendrovė dirbo pelningai ir uždirbo 2,5 mln� Lt pelno prieš apmokestinimą, t�y� 0,12 mln� Lt daugiau, negu 2009 m�  Priskaičiuota 382 tūkst� 
Lt pelno mokesčio� 2010 m� Bendrovė valstybei išmokėjo 466 tūkst� Lt dividendų�

Bendrovės 2010 m� metinių finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Audifina”� Paskolų fondo veiklos auditą atliko UAB „Tezaurus auditas“�

Nepriklausomo auditoriaus išvada
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas akcininkams

Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2010 m� gruodžio 31 die-

nos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita bei aiškinama-
sis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą�

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovy-
bės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos�

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu� Mes atlikome auditą pagal tarptautinius au-
dito standartus� Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume 
pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų� 
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Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos� Pro-
cedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos ver-
tinimą� Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad 
pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą� 
Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių 
ataskaitų pateikimo įvertinimą� 

Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti�

Nuomonė

Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas 2010 m� gruodžio 31 dienos finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos 
standartais�

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2010 m� metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikš-
mingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2010 m� finansinėms ataskaitoms�

Auditorius Gediminas Vaskela      Direktorė Jolanta Ruzgienė 
Auditoriaus pažymėjimo Nr� 000483     Auditoriaus pažymėjimo Nr� 000239

2011 m� kovo 9 d�       UAB “Audifina“
Vilnius, Lietuvos Respublika      Audito įmonės pažymėjimo Nr� 001243
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 TURTAS Finansiniai 
metai  

Praėję 
finansiniai

metai  
A. ILGALAIKIS TURTAS 231.968.363 135.631.104 
I� NEMATERIALUSIS TURTAS 153�184 127�931 
I�1� Plėtros darbai - -
I�2� Prestižas  - -
I�3� Patentai, licencijos - -
I�4� Programinė įranga 153�184 127�931 
I�5� Kitas nematerialusis turtas - -
II� MATERIALUSIS TURTAS  541�442 629�300 
II�1� Žemė  - -
II�2� Pastatai ir statiniai  454�188 505�125 
II�3� Mašinos ir įrengimai  - -
II�4� Transporto priemonės  38�978 52�784 
II�5� Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 48�276 71�391 
II�6� Nebaigta statyba  - - 
II�7� Kitas  materialusis turtas  - - 
II�8� Investicinis turtas  - -
II�8�1� Žemė  - -
II�8�2� Pastatai   - -
III� FINANSINIS TURTAS  231�273�101 134�871�966 
III�1�  Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones - -
III�2� Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms - -
III�3� Po vienerių metų gautinos sumos - -
III�4� Kitas finansinis turtas  231�273�101 134�871�966 
IV� KITAS ILGALAIKIS TURTAS  636 1�907 
IV�1� Atidėtojo mokesčio turtas  - -
IV�2� Kitas ilgalaikis turtas  636 1�907 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 27.153.567 35.340.988 

I� ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 
VYKDYTI SUTARTYS 51�984 34�185 

I�1� Atsargos  125 190 
I�1�1� Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 125 190 
I�1�2� Nebaigta gamyba  - -
I�1�3� Pagaminta produkcija  - -
I�1�4� Pirktos prekės, skirtos perparduoti - -
I�2� Išankstiniai apmokėjimai  51�859 33�995 
I�3� Nebaigtos vykdyti sutartys  - -
II� PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 447�553 4�167�376 
II�1� Pirkėjų įsiskolinimas  96�416 67�582 
II�2� Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos - -
II�3� Kitos gautinos sumos  35�1137 4�099�794 
III� KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 26�157�767 30�670�603 
III�1� Trumpalaikės investicijos  11�591�233 17�501�626 
III�2� Terminuoti indėliai  14�566�534 13�168�977 
III�3� Kitas trumpalaikis turtas  - -
IV� PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 496�263 468�824 
  TURTO IŠ VISO:  259.121.930 170.972.092 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansiniai 
metai    

Praėję 
finansiniai 

metai 
C. NUOSAVAS KAPITALAS 14.465.630 12.813.227 
I� KAPITALAS  8�600�000 7�300�000 
I�1� Įstatinis (pasirašytasis)  8�600�000 7�300�000 
I�2� Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) - -
I�3� Akcijų priedai - -
I�4� Savos akcijos (-)  - -
II� PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) - -
III� REZERVAI  3�728�027 3�606�710 
III�1� Privalomasis  867�256 867�256 
III�2� Savoms akcijoms įsigyti  -  -
III�3� Kiti rezervai  2�860�771 2�739�454 
IV� NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2�137�603 1�906�517 
IV�1� Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 2�137�603 1�906�517 
IV�2� Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  - -
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 898.075 177.327 
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 243.758.225 157.981.538 

I�  PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 243�540�733 157�621�075 

I�1� Finansinės skolos  - -
I�1�1� Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai - -
I�1�2� Kredito įstaigoms  - -
I�1�3� Kitos finansinės skolos  - -
I�2� Skolos tiekėjams  - -
I�3� Gauti išankstiniai apmokėjimai - -
I�4� Atidėjiniai  60�512�582 57�561�064 
I�4�1� Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 60�512�582 57�561�064 
I�4�2� Pensijų ir panašių įsipareigojimų - -
I�4�3� Kiti atidėjiniai - -
I�5� Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas - -
I�6� Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 183�028�151 100�060�011 

II�  PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR 
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 217�492 360�463 

II�1� Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis - -
II�2� Finansinės skolos  - -
II�2�1� Kredito įstaigoms  - -
II�2�2� Kitos skolos  - -
II�3� Skolos tiekėjams  - -
 II�4� Gauti išankstiniai apmokėjimai 38�703 57�593
II�5� Pelno mokesčio įsipareigojimai 44�328 190�569
II�6� Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 105�116 94�665
II�7� Atidėjiniai  - -
II�8� Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 29�345 17�636

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 259.121.930 170.972.092

                  Direktorė                                                         Danguolė Čukauskienė

Balansas (litais) 2010 m. gruodžio  31 d.
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Eil� nr� Straipsniai  Finansiniai metai  Praėję finansiniai metai 

I. PARDAVIMO PAJAMOS 3.279.465 4.356.418 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 2.951.518 3.920.776 

III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 327.947 435.642 

IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 1.719.641 1.959.088 

IV�1 Pardavimo - -

IV�2 Bendrosios ir administracinės 1�719�641 1�959�088 

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (1.391.694) (1.523.446)

VI. KITA VEIKLA 187.353 213.446 

VI�1� Pajamos 187�353 213�446 

VI�2� Sąnaudos - - 

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 3.704.382 3.687.075 

VII�1� Pajamos 4�249�658 4�041�831 

VII�2� Sąnaudos 545�276 354�756 

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2.500.041 2.377.075 

IX. PAGAUTĖ - -

X. NETEKIMAI - -

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 2.500.041 2.377.075 

XII. PELNO MOKESTIS 381�638 492�008 

XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 2.118.403 1.885.067 

                            Direktorė                                                            Danguolė Čukauskienė

Pelno (nuostolių) ataskaita (litais)    2010 m. gruodžio 31 d.
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PRIEDAI 

1 priedas. Valstybės garantijų limito panaudojimas  2010-12-31

Kredito įstaigos

Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms už suteiktus kreditus

Iš viso

iš to skaičiaus

 žemės ūkio subjektams, perdirbimo 
įmonėms ir ūkio subjektams, 

užsiimantiems alternatyvia veikla

 Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo 

agentūrai

skaičius, vnt� suma, mln� Lt skaičius, vnt� suma, mln� Lt skaičius, vnt� suma, mln� Lt

Citadele bankas 133 14,16 133 14,16 0 0,00

Danske bankas 4 1,97 4 1,97 0 0,00

DnB NORD bankas 612 127,70 607 99,53 5 28,17

Kredito unijos 40 7,14 40 7,14 0 0,00

Medicinos bankas 147 15,76 147 15,76 0 0,00

Nordea bankas 26 65,60 20 4,01 6 61,59

SEB bankas 238 54,02 233 33,87 5 20,15

Snoras 133 38,66 133 38,66 0 0,00

Swedbankas 252 32,41 252 32,41 0 0,00

Šiaulių bankas 120 31,59 120 31,59 0 0,00

UniCredit bankas 3 0,88 3 0,88 0 0,00

Ūkio bankas 92 13,19 92 13,19 0 0,00

Iš viso 1800 403,07 1784 293,16 16 109,91

Garantiniai įsipareigojimai, mln. Lt 403,07

Garantijų limitas 2010 m., mln. Lt 602,00

Nepanaudotas garantijų limitas, mln. Lt 198,93
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2 priedas. Suvestiniai veiklos rezultatai  2010-12-31

Suteiktos garantijos už kredito įstaigų išduotus kreditus

Iš viso
iš to skaičiaus

2009 m� 01 - 12 mėn� 2010 m� 01 - 12 mėn�

Garantijų 
skaičius

Kreditų suma, 
mln� Lt

 Garantijų 
suma, mln� Lt

Garantijų 
skaičius

Kreditų suma, 
mln� Lt

Garantijų 
suma, mln� Lt

Garantijų 
skaičius

Kreditų suma, 
mln� Lt

Garantijų 
suma, mln� Lt

Žemdirbiai, kaimo verslininkai, perdirbimo 
įmonės 3306 1410,48 858,71 194 80,28 49,21 415 150,73 92,50

 investicinių kreditų garantijos - 1210,45 740,02 - 69,05 41,84 - 118,14 71,15

iš jų su ES parama 1167 787,03 474,59 143 58,46 35,73 331 105,07 63,52

trumpalaikių kreditų garantijos - 200,03 118,69 - 11,23 7,37 - 32,59 21,35

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos 
reguliavimo agentūra 56 1280,02 1280,02 8 153,00 153,00 12 46,20 46,20

Iš viso 3362 2690,50 2138,73 202 233,28 202,21 427 196,93 138,70

Kreditai ir garantijos pagal kredito įstaigas (be Agentūros)

Citadele bankas 172 57,20 33,80 3 0,75 0,41 16 3,81 2,34

Danske bankas 10 21,77 9,63 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

DnB NORD bankas 1026 496,33 288,54 38 20,96 12,07 77 33,68 19,40

Kredito unijos 46 13,57 9,15 6 1,71 1,24 24 8,50 5,68

Medicinos bankas 185 41,43 27,24 13 3,16 2,12 90 18,21 11,85

Nordea bankas 37 25,43 17,81 3 2,81 1,97 4 1,51 1,07

SEB bankas 538 263,22 160,57 58 22,76 14,89 72 27,97 17,46

Snoras 180 132,99 83,76 8 2,28 1,59 40 20,20 13,76

Swedbankas 713 183,77 116,87 45 15,71 8,78 53 19,23 10,48

Šiaulių bankas 208 118,19 72,60 15 7,36 4,19 21 12,56 7,47

UniCredit bankas 6 7,38 5,03 2 2,39 1,67 2 1,19 0,70

Ūkio bankas 185 49,21 33,72 3 0,41 0,29 16 3,87 2,30

Iš viso 3306 1410,48 858,71 194 80,28 49,21 415 150,73 92,50

http://www.garfondas.lt/


VEIKLOS ATASKAITA 2010 28

3 priedas. Suteiktos garantijos ir įvykdyti garantiniai 
įsipareigojimai kredito įstaigoms pagal metus 2010-12-31

Metai

Iš viso

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Žemdirbiai, kaimo verslininkai, perdirbimo įmonės

Investicinių kreditų garantijos, mln� Lt 13,7 23,0 0,4 1,6 9,9 51,0 52,0 92,7 130,1 121,8 130,8 41,8 71,2 740,0

Trumpalaikių kreditų garantijos, mln� Lt 1,5 0,0 0,0 4,9 1,8 12,8 6,2 13,8 13,9 20,7 14,4 7,4 21,4 118,7

Iš viso
skaičius 230 345 9 10 40 118 162 334 462 523 464 194 415 3306
suma, mln. 
Lt 15,2 23,0 0,4 6,5 11,7 63,8 58,1 106,5 144,0 142,5 145,2 49,2 92,5 858,7

 Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

Skaičius 5 6 3 5 6 5 1 2 2 1 0 8 12 56 

Suma, mln� Lt 240,0 217,6 113,4 117,7 125,5 115,3 42,5 60,9 39,1 8,9 0,0 153,0 46,2 1280,0

Iš viso
skaičius 235 351 12 15 46 123 163 336 464 524 464 202 427 3362
suma, mln. 
Lt 255,2 240,5 113,8 124,2 137,3 179,1 100,6 167,4 183,1 151,4 145,2 202,2 138,7 2138,7

Vidutinis garantijos dydis (be Agentūros)

Vidutinis garantijos dydis, mln. Lt 0,07 0,07 0,04 0,65 0,29 0,54 0,36 0,32 0,31 0,27 0,31 0,25 0,22 0,26

 Garantinių įsipareigojimų įvykdymas

Išmokų skaičius 0 1 10 34 25 13 3 4 2 0 3 5 1 101

Išmokų suma, mln. Lt 0,00 1,50 1,24 2,74 1,99 0,49 0,09 0,23 0,03 0,00 2,37 3,79 0,07 14,54
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Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8~5) 260 84 06

Faks. (8~5) 260 84 05
El. paštas info@garfondas.lt

www�GARFONDAS�LT

http://www.garfondas.lt/
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