LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VARDU ATIDARYTOSE SĄSKAITOSE ESANČIŲ
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NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“,
UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS VYKDYTI SKIRTŲ LĖŠŲ, LAIKOMŲ
VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGPJŪČIO 22 D. NUTARIMU NR. 912 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO
PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO“ IR
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RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMU NR. 1218 „DĖL PASĖLIŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ ŽEMĖS ŪKIO
VEIKLOS SUBJEKTAMS IR DRAUDIMO ĮMONIŲ IŠLAIDŲ DALINIO KOMPENSAVIMO“,
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tūkst. litų
Eil.
Nr.

Lėšų paskirtis

1.

Licencijuotų sandėlių kompensavimo
fondo lėšos
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo
garantiniams įsipareigojimams vykdyti
skirtos lėšos
Draudimo įmonių išlaidoms,
susidariusioms mokant žemės ūkio
veiklos subjektams draudimo išmokas už
nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies
kompensuoti skirtos lėšos

2.

3.

Finansinio turto ir
įsipareigojimų srautai

Lėšų srautai
įplaukos*

išmokos**

įplaukos

išmokos

metų
pradžioje

metų
pabaigoje

0,3

0,3

0,0

0,0

1734,6

1734,6

5,1

1275,2

0,0

0,0

13599,2

12329,1

0,7

0,3

0,0

0,0

8512,9

8513,3

*

Įplaukos – lėšų palūkanos.

**

Lėšų likutis

Išmokos: VVP komisinis įsigijimo ir saugojimo mokestis, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, įvykdyti garantiniai įsipareigojimai ir kitos išmokos.

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondas (toliau vadinama – kompensavimo fondas)
įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų
įstatymu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl licencijuotų
sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Licencijuotų sandėlių kompensavimo
fondo nuostatus (toliau – nuostatai). Šie nuostatai reglamentuoja kompensavimo fondo sudarymą,
administravimą, lėšų naudojimą, skyrimą ir išieškojimą, kompensavimo fondo valdymą, apskaitą ir
kontrolę.
Kompensavimo fondo tikslai yra:
1) kaupti lėšas komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų reikalavimo teisėms, atsirandančioms iš
kreditavimo santykių, užtikrinti, taip pat sandėliuojamų prekių savininkų nuostoliams dėl galimo
prekių netekimo ar sugedimo, kurių neatlygins sandėlis ir (ar) draudimo įmonė, kompensuoti;
2) kompensuoti paprastų sandėliavimo liudijimų, dvidalių sandėliavimo liudijimų ar nuo
dvidalių sandėliavimo liudijimų atskirtų įkeitimo liudijimų turėtojų patirtus nuostolius.
Kompensavimo fondą pagal šiuos nuostatus ir kompensavimo fondo tarybos sprendimus
administruoja uždaroji akcinė bendrovė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Kompensavimo fondo
lėšos kaupiamos Lietuvos valstybės iždo specialiojoje sąskaitoje, jų įplaukų ir išmokų apskaitą tvarko
Finansų ministerija.
Laikinai laisvas kompensavimo fondo lėšas valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo
Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad
reikalingos investuotos lėšos, taip pat investavimo metu gautos investavimo pajamos būtų laiku
grąžinamos į kompensavimo fondo sąskaitą šio fondo tikslams finansuoti.
Uždaroji akcinės bendrovė Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) - finansų
įstaiga, teikianti valstybės garantijas kredito įstaigoms (bankams ir kredito unijoms) ir finansinės
nuomos (lizingo) bendrovėms. Bendrovės vykdoma veikla reglamentuojama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“.
Siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos stabilumą, patikimumą ir valdyti su teikiamomis
garantijomis susijusią riziką, turi būti sukaupti atidėjimai garantiniams įsipareigojimams vykdyti pagal
garantijas kredito įstaigoms dėl kredito gavėjų negrąžintų kreditų ir garantijas finansinės nuomos
(lizingo) bendrovėms dėl ūkio subjektų nesumokėtos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos
išperkamo turto kainos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtos lėšos atidėjimams laikomos
Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje ir gali būti naudojamos Bendrovės garantiniams
įsipareigojimams vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus atskirą nutarimą (kai garantinis
įsipareigojimas viršija 1 mln. litų) arba sprendimą dėl garantinio įsipareigojimo vykdymo priėmus
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojui (kai garantinis įsipareigojimas iki 1 mln.
litų).

Laikinai laisvas lėšas, skirtas Bendrovės garantiniams įsipreigojimams vydyti, laikomas
Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje, valdo ir sprendimus dėl šių lėšų investavimo priima
Finansų ministerija jos nustatyta tvarka, garantuodama, kad investuotos lėšos ir investavimo metu
gautos investavimo pajamos prireikus būtų laiku grąžinamos į sąskaitą, skirtą Bendrovės garantiniams
įsipareigojimams vykdyti.
Siekdama skatinti draudimo sistemos kūrimąsi Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m.
lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl augalų už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo
įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ nustatė, kad
sausros atveju draudimo įmonėms valstybė kompensuoja išlaidų, susidariusių mokant draudimo
išmokas žemės ūkio veiklos subjektams už nuostolius, patirtus dėl šio draudžiamojo įvykio, dalį.
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Žemės ūkio ministerijai draudimo įmonių
išlaidoms kompensuoti, laikomos Finansų ministerijos vardu atidarytoje sąskaitoje.
Laikinai laisvas lėšas valdo ir spendimus dėl šių lėšų investavimo priima Finansų ministerija
jos nustatyta tvarka, garantuodama, kad investuotos lėšos ir investavimo metu gautos investavimo
pajamos prireikus būtų laiku grąžinamos į sąskaitą, skirtą draudimo įmonių išlaidų daliai
kompensuoti.
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