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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

KPP finansinių priemonių fondo valdytojui

UAB ŽEMĖS PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS AKCININKUI

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Nuomonė

Atlikome UAB ŽEMĖS PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021
m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas (toliau – finansinės ataskaitos), auditą. 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia tikrą ir teisingą Fondo
2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus
pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi
nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą
(toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su
auditu  Lietuvos  Respublikoje.  Mes  taip  pat  laikomės  kitų  etikos  reikalavimų,  susijusių  su  Lietuvos  Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami
ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Fondo veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų
auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. Mūsų nuomonė apie finansines
ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip
nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų
neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra
kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Fondo veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių
metų  finansines  ataskaitas  bei  ar  veiklos  ataskaita  buvo  parengta  laikantis  taikomų  teisinių  reikalavimų.  Mūsų
nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

 Fondo veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų
duomenis; ir

 Fondo veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
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Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Fondo ir jo valdytojo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus,
kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos
dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą,
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai  numatyti,  kad  atskirai  ar  kartu  jie  gali  turėti  didelės  įtakos  vartotojų  ekonominiams  sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. 

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat: 

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome
ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei
pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų
neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Fondo vidaus kontrolės veiksmingumą. 

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių
atskleidimų pagrįstumą. 

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų
abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja,
auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos suri-
nkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti
savo veiklos.

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse at-
askaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorė Aistė Mikelionienė
2022 m. kovo 31 d., Vilnius UAB „Tezaurus auditas“
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000574                        Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr. 

Paskutinė ata-
skaitinio lai-

kotarpio
diena, Eur

Paskutinė pra-
ėjusio ataskai-
tinio laikotar-
pio diena, Eur

A. ILGALAIKIS TURTAS  3 914 049,98 0,00

I. Nematerialusis turtas    

II. Ilgalaikis materialusis turtas    

III. Ilgalaikis finansinis turtas 1 3 914 049,98  

IV. Kitas ilgalaikis turtas    

B. BIOLOGINIS TURTAS    

C. TRUMPALAIKIS TURTAS  82 554,33 0,00

I. Atsargos    

I.1
Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą par-
duoti

   

I.2 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti    

II. Išankstiniai apmokėjimai    

III. Per vienus metus gautinos sumos 2 6 677,03  

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  1 380,00  

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos    

III.3 Gautinos finansavimo sumos    

III.4
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslau-
gas

   

III.5 Sukauptos gautinos sumos    

III.6 Kitos gautinos sumos  5 297,03  

IV. Trumpalaikės investicijos    

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 75 877,30  

 IŠ VISO TURTO:  3 996 604,31  

D. FINANSAVIMO SUMOS 4 3 967 470,00 0,00

I. Iš valstybės biudžeto  595 120,50  

II. Iš savivaldybės biudžeto    

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  3 372 349,50  

IV. Iš kitų šaltinių    

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 5 29 134,31 0,00

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai    

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai    

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai    

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai    
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai  29 134,31  

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai    

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis    

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai    

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos    

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą    

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus    

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos    

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos    

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos  28 930,00  

II.10 Sukauptos mokėtinos sumos    

II.11 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  204,31  

F. GRYNASIS TURTAS    

I. Rezervai    

II. Nuosavybės metodo įtaka    

III. Sukauptas perviršis ar deficitas    

III.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas    

III.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas    

 
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRY-
NOJO TURTO:

 3 996 604,31 0,00

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė Irena Ramanauskienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pasta-

bos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis,

Eur

Praėjęs ata-
skaitinis lai-

kotarpis,
Eur

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 6 32 530,00 0,00

I. FINANSAVIMO PAJAMOS  32 530,00  

II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS  0,00 0,00

II.1. Mokesčių pajamos grynąja verte  0,00 0,00

II.1.1. Mokesčių pajamos    

II.1.2. Pervestinų mokesčių suma    

II.2. Socialinių įmokų pajamos grynąja verte  0,00 0,00

II.2.1. Socialinių įmokų pajamos    

II.2.2. Pervestinų socialinių įmokų suma    

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS    

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos    

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma    

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 7 32 530,00 0,00

I. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ    

II. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ    

III. FINANSAVIMO    

IV. KITOS  32 530,00  

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS  0,00 0,00

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS  0,00 0,00

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS    

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS    

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS    

E.
FINANSINĖS  IR  INVESTICINĖS  VEIKLOS  REZUL-
TATAS

   

F.
APSKAITOS  POLITIKOS  KEITIMO  IR  ESMINIŲ  AP-
SKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

   

G.
GRYNASIS  PERVIRŠIS  AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSA-
VYBĖS METODO ĮTAKĄ

 0,00 0,00

H. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA    

I. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS  0,00 0,00

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė Irena Ramanauskienė

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė Irena Ramanauskienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
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Dalininkų 
kapitalas

Tikrosios 
vertės 

rezervas

Kiti 
rezervai

Nuosavybės 
metodo įtaka

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas prieš 
nuosavybės 

metodo įtaką

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.                    -                -   

2.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto
įtaka

x x -             x

3.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui
įtaka

x x -             x

4. Kitos  rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x -             x
5. Kiti sudaryti rezervai x x x -             x
6. Kiti panaudoti rezervai x x x -             x

7.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)
sumos

x x -             
8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x
9. Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.           -                 -             -                    -   -             

10.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto
įtaka

x x -             x

11.
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui
įtaka

x x -             x

12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos x x -             x
13. Kiti sudaryti rezervai x x x -             x
14. Kiti panaudoti rezervai x x x -             x

15.
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)
sumos

x x -             
16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas x x x
17. Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.           -                 -             -                    -                      -   -             

Mažumos 
dalis

Eil. 
Nr.

Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Iš viso



KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

Eil.
Nr.

Straipsniai
Pastabos

Nr. 

Ataskaitinis
laikotarpis,

Eur

Praėjęs ata-
skaitinis lai-

kotarpis,
Eur

1 2 3 4 5

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  2 096 955,00 0,00

I. Įplaukos  4 000 000,00  

I.1. Finansavimo sumos:  4 000 000,00 0,00

I.1.1. iš valstybės biudžeto  600 000,00  

I.1.2. iš savivaldybės biudžeto    

I.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų  3 400 000,00  

I.1.4. iš kitų šaltinių    

I.2. iš mokesčių    

I.3. iš socialinių įmokų    

I.4. už suteiktas paslaugas    

I.5. gautos palūkanos    

I.6. kitos įplaukos    

II. Pervestos lėšos  (1 903 045,00) 0,00

II.1. į valstybės biudžetą    

II.2. į savivaldybių biudžetus    

II.3. ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms    

II.4. į kitus išteklių fondus    

II.5. viešojo sektoriaus subjektams    

II.6. kitiems subjektams  (1 903 045,00)  

III. Išmokos    

III.1. socialinių išmokų    

III.2. kitų paslaugų įsigijimo    

III.3. sumokėtos palūkanos    

III.4. kitos išmokos    

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  (2 021 077,70) 0,00

I. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas    

II. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas    

III. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas  (2 021 077,70)  

IV. Ilgalaikio finansinio turto perleidimas    

V. Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)    

VI. Gauti dividendai    

VII. Kiti investicinės veiklos pinigų srautai    

C. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  0,00 0,00

I. Įplaukos iš gautų paskolų    

II. Gautų paskolų grąžinimas    
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

III. Kiti finansinės veiklos pinigų srautai    

D. VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINI-
GŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI

   

I. Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)  75 877,30 0,00

II. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje  0,00  

III.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 75 877,30  

2. Pobalansiniai įvykiai
Reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo. 

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė Irena Ramanauskienė
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KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

2021 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI INFORMACIJA

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos
ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse ir prisidėti prie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, finansuojamos Europos žemės ūkio fon-
do kaimo plėtrai (toliau - EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo, buvo numatyta galimybė paramą teikti naudojant finansines
priemones. Investicijomis planuojama prisidėti prie antrojo ir trečiojo ES kaimo plėtros politikos prioritetų, investuojant į žemės ir maisto ūkio
konkurencingumo didinimą, teikiant finansinių priemonių paramą žemės ūkio produktų gamybos ir (arba) perdirbimo modernizavimui, inovacijų,
naujų technologijų diegimui, darbo našumo augimui, išteklių naudojimo efektyvumui.

Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ (toliau - KPP fondas) steigimo tikslas ir uždaviniai nustatyti 2020 m. lapkričio 30 d.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme Nr. 3D-821 „Dėl žemės ūkio ministro įsakymo dėl fondų fondo „KPP fondų fondas“, skirto
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir fina-
nsavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (toliau - Bendrovė) paskirtas KPP fondo valdytoju.

KPP fondas, remiantis Finansinių priemonių taisyklėmis, įsteigtas 2021 m. birželio 28 d. trišale Finansavimo sutartimi „Fondų fondo
„KPP finansinių priemonių fondas“ tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, vykdančios Vadovaujančiosios institucijos funkcijas,
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, vykdančios Mokėjimo agentūros funkcijas, ir Bendrovės. KPP  fondo veiklos
pradžia laikoma Sutarties pasirašymo data.

KPP  fondas  skirtas  finansinėms  priemonėms  įgyvendinti  ir  yra  fondo  valdytojo  atskiras  finansų  padalinys  (atskiras  apskaitos
padalinys), kurio buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrovės buhalterinės apskaitos.

Bendrovė yra uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1997 m. lapkričio 26 d. Bendrovės registracijos kodas 124261860. Bendrovės
duomenys kaupiami ir saugojami VĮ Registrų centras. Galiojanti įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2020 m. birželio 29 d.
Bendrovės registracijos ir Fondų fondo veiklos vykdymo adresas yra Blindžių g. 17, Vilnius.

 KPP fondo lėšomis vykdoma finansinė priemonė Pasidalytos rizikos paskolos, kurių bendra suma – 16 mln. Eur, iš jų: 85 proc., t.y.,
13,6  – mln. Eur EŽŪFKP lėšos ir 15 proc., t.y., 2,4 mln. Eur – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos. 2021 m. buvo gauti 4 mln. Eur.

Finansiniai KPP fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.
KPP fondas 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.
KPP fondo finansinės priemonės įgyvendinimui buvo paskirti Bendrovės darbuotojai, dalį savo darbo laiko dirbantys su finansinių

priemonių administravimu.

II. APSKAITOS POLITIKA

      Bendrieji apskaitos principai

Metinės  finansinės  ataskaitos  sudarytos  vadovaujantis  subjekto  veiklos  tęstinumo,  periodiškumo,  pastovumo,  piniginio  mato,
kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą apskaitos principais.

      Finansinių ataskaitų forma 

Metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę
apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
      
Finansinių ataskaitų valiuta

Fondų fondo metinėse finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurais.

      Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Jeigu per ataskaitinius metus buvo atliekami apskaitos politikos pakeitimai, to straipsnio, kurį įtakojo apskaitos politikos pakeitimas,
pastaboje trumpai aprašomos apskaitos politikos keitimo priežastys, kokie apskaitos politikos pakeitimai buvo atliekami ir kokiems finansinės
būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsniams šis pakeitimas turėjo įtakos bei kokiomis sumomis šie straipsniai buvo koreguoti. Pastabose de-
talizuojamos visos su apskaitos politikos keitimu susijusios sumos.

Jeigu per ataskaitinius metus buvo keisti apskaitiniai įverčiai,  to straipsnio, kurį įtakojo apskaitinio įverčio pakeitimas, pastaboje
trumpai aprašomos apskaitinio įverčio keitimo priežastys, kokie apskaitiniai įverčiai buvo keičiami ir kokiomis sumomis tai įtakojo ataskaitinio ar
vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatus. Jeigu skaičiavimų atlikti negalima, nurodomas šis faktas ir jis pagrindžiamas.

Jei per ataskaitinius metus finansinėse ataskaitose buvo taisyta esminė apskaitos klaida, to straipsnio, kurį įtakojo esminės klaidos
taisymas, pastaboje trumpai aprašomas esminės klaidos pobūdis, ataskaitinis laikotarpis, kurį esminė klaida buvo padaryta ir koregavimo suma.
Pastabose detalizuojamos visos esminių klaidų taisymo sumos.

            Finansinis turtas
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Finansiniam turtui KPP fonde priskiriama:
– pinigai banko sąskaitose, pinigų ekvivalentai (investicijos į vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas trumpesnis kaip 3 mėnesiai);
– sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą (suteiktos paskolos, skolos už suteiktas paslaugas);
– kitų ūkio subjektų išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir pan.).

KPP fondo finansinis turtas skirstomas į tris grupes: 
– parduoti laikomą; 
– iki išpirkimo termino laikomą; 
– suteiktas paskolas ir gautinas sumas. 

Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, KPP fondas įvertina jį įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas finansinis turtas įvertinamas: 
– tikrąja verte (parduoti laikomą); 
– amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą (suteiktos ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos, po vienų

metų gautinos sumos ir iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas);
– įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius (išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą, per vienus metus gautinos sumos ir

kitas trumpalaikis finansinis turtas).

      Finansavimo sumos

KPP fonde finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
– finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima finansavimo sumas turtui, tokiam kaip ilgalaikis materialusis, nemateria -

lusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius, atsargoms įsigyti, bei finansavimo sumas, apimančias nemo-
kamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;

– finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti, kurios apima prieš tai nenurodytas finansavimo sumas.
Finansavimo sumos pripažįstamos kaip gautinos ir rodomos balanse, jeigu atitinka visus tris pripažinimo kriterijus: 

– KPP fondas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas;
– yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar

kitas turtas bus perduotas;
– finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Jeigu KPP fondas atitinka finansavimo suteikimo sąlygas,  tačiau nėra įrodymų, kad finansavimas bus gautas,  toks finansavimas
registruojamas tada, kai gaunamas.

Finansavimo  sumos,  skirtos  KPP  fondo  veiklai  finansuoti,  t.  y.  nepiniginiam  turtui  įsigyti  ar  kitoms  išlaidoms  kompensuoti,
mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo
skirtos finansavimo sumos.

KPP fonde finansavimas panaudojamas tik valdymo išlaidoms kompensuoti.
      
     Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai KPP fondo apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir
KPP fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįs -
tami įsipareigojimais, kol jie neatitinka įsipareigojimų apibrėžimo.

Pirmą kartą pripažindamas įsipareigojimus, KPP fondas juos įvertina įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, įsipareigoji -
mus, išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis, įvertinami iš naujo:

– finansiniai įsipareigojimai, susiję su rinkos kainomis, įvertinami tikrąja verte;
– iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte;
– kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, jų einamųjų metų dalys, trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis,

įvertinami amortizuota savikaina.

      Pajamos ir sąnaudos

Pajamos KPP fonde įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. KPP fondo pajamos skirstomos į pagrindinės veik-
los, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas.

KPP fondo pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais,
kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Kitos veiklos pajamoms KPP fonde priskiriamas turto pardavimo pelnas.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanų pajamos, kurios pripažįstamos kaupimo principu kiekvieno mėne-

sio pabaigoje už einamąjį mėnesį. Palūkanų pajamos yra įskaitomos į LR Valstybės biudžetą, todėl Fondų fondo finansinėse ataskaitose nėra at -
vaizduojamos.

Sąnaudos KPP fonde pripažįstamos kaupimo principu, t. y. tada, kai jos patiriamos. Sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos
veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos. 
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Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos su įprastine KPP fondo veikla susijusios sąnaudos: tiesioginės išlaidos (darbo užmokestis
ir su juo susiję mokesčiai, kitos išlaidos, būtinos KPP fondo veiklai: ryšių ir komunalinės paslaugos, transporto priemonių išlaikymas, ūkinės ir
kanceliarinės prekės, komandiruotės ir kitos būtinos išlaidos) ir susijusios išlaidos: išlaidos informacinės sistemos kūrimui, palaikymui, audito,
viešinimo, išorės ekspertų paslaugoms, teisinėms ir skolų išieškojimo paslaugoms. 

Kitos veiklos sąnaudoms KPP fonde priskiriamas turto pardavimo nuostolis ir kitos pagrindinei veiklai nepriskiriamos sąnaudos.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos palūkanų, baudos ir delspinigiai, neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

ir kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

      Valiutinės operacijos

Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta. Valiutinė ope -
racija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos kursą. 

Valiutos kurso ir valiutos keitimo kurso skirtumas, susidaręs keičiant (perkant ar parduodant) valiutą, laikomas banko paslauga ir KPP
fondo apskaitoje registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

      Segmentų informacija

KPP fondo veikla yra priskiriama vieninteliam segmentui „Ekonomika“, nes KPP fondas yra skirtas įgyvendinti finansines priemones
ūkio subjektams, vykdantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir
akvakultūros srityse.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis finansinis turtas

Fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė finansiniams tarpininkams suteiktos lengvatinės paskolos bei laikinai laisvų lėšų investavimas į
ne nuosavybės vertybinius popierius

Straipsnio pavadinimas 2021.12.31 2020.12.31
Po vienų metų gautinos sumos (Pasidalytos rizikos paskolos)
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

Iš viso:

1.898.065,00 -
2.015.984,98 -

3.914.049,98 -

KPP fondo lėšomis 2021-12-31 buvo įsigyti šie LR Vyriausybės vertybiniai popieriai, kurių išpirkimo terminas yra vėliau nei po
dvylikos mėnesių nuo finansinių metų pabaigos:

Emisijos Nr. Išpirkimo data Nominali vertė

Amortizuota
savikaina

2021.12.31

Amortizuota
savikaina

2020.12.31
        LR VVP 0000612012           2032-02-12                         2.000.000                       2.015.984,98                  -

3. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinas sumas sudarė: 
 po vienerių metų gautinų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis
 už išpirktus vertybinius popierius sukauptos gautinos palūkanos ir sukaupta gautina amortizacijos suma.

Po vienerių metų gautinų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis:

Priemonės pavadinimas 2021.12.31 2020.12.31
Pasidalytos rizikos paskolos 1.380,00 -

Iš viso:                                                                   1.380,00                              -

Fondo lėšos buvo investuotos į LR Vyriausybės vertybinius popierius, už kuriuos gautinos sukauptos palūkanos ir gautina amortizacijos suma:

Emisijos Nr. Išpirkimo data

Sukauptos VVP
palūkanos ir

amortizacijos suma
2021.12.31

Sukauptos VVP
palūkanos ir

amortizacijos suma
2020.12.31

LR VVP 0000612012 2032.02.12 5.297,03 -
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4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Fondo pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
Straipsnis 2021.12.31 2020.12.31
Pinigai bankų sąskaitose 75.877,30 -

Iš viso: 75.877,30 -

Piniginių lėšų įkeitimų nebuvo. 

5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį iššifravimas: 

Finansavimo sumos 2020.12.31
Per ataskaitinį laikotarpį

2021.12.31Finansavimo sumos
(gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą
turtą

Finansavimo sumų
sumažėjimas dėl jų

panaudojimo (-) 

Iš Europos Sąjungos kitoms išlaidoms
(gautos)

3.372.350,50

nepiniginiam turtui įsigyti iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai

3.400.000

kitoms išlaidoms kompensuoti 
(valdymo išlaidos)

(27.650,50)

Iš valstybės biudžeto (gautos), iš to 
skaičiaus

595.120,50

nepiniginiam turtui įsigyti 600.000

kitoms išlaidoms kompensuoti 
(valdymo išlaidos) 

(4.880,50)

Iš viso finansavimo sumų: 4.000.000 (32.530) 3.967.470

6. Įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė KPP fondo patirtos, tačiau Bendrovės apmokėtos valdymo išlaidos, tiekėjams mokėtinos sumos, 
Finansų tarpininkams mokėtinos valdymo išlaidos ir į Valstybės biudžetą pervestinos ir sukauptos mokėtinos finansavimo sumos.
 
Įsipareigojimai 2021.12.31 2020.12.31
KPP fondo įsipareigojimai Bendrovei, tiekėjams 28.695,82 -

Valstybės biudžetui pervestinos ir sukauptos mokėtinos sumos 204,31 -
Finansų tarpininkui mokėtina suma 234,18 -

Iš viso įsipareigojimų: 29.134,31 -

7. Pagrindinės veiklos pajamos 

Pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo suma, panaudota KPP fondo ir finansų tarpininko valdymo išlaidoms padengti 32.530 Eur.

8. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pagal valstybės vykdomas funkcijas sudarė vienintelis „Ekonomikos“ segmentas:

Finansinių sąnaudų straipsniai 2021.12.31. 2020.12.31.
Pagrindinės veiklos sąnaudos
iš to skaičiaus

Pasidalytos rizikos paskolos -

Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 13.553,05 -
Kitos išlaidos, būtinos fondų fondo veiklai, iš to skaičiaus -

13



KPP  FINANSINIŲ  PRIEMONIŲ  FONDAS  (VALDYTOJAS  UAB  ŽEMĖS  ŪKIO  PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS) 
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.

Komunalinės paslaugos ir ryšiai 59,34 -

Kanceliarinės ir ūkinės prekės, kompiuterinės programos 
aptarnavimo paslaugos

398,77 -

Notarų paslaugos 208 -
Bankų paslaugos 1.753,76 -
Įvairios paslaugos (audito, išorės konsultantų,  bankų) 16.322,90 -
Finansų tarpininko valdymo mokestis 234,18 -
Iš viso: 32.530 -

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė Irena Ramanauskienė
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KPP FINANSINIŲ PRIEMONIŲ FONDO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. KPP finansinių priemonių fondo tikslai, uždaviniai

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  nacionalinių  plėtros  įstaigų  įstatymu  ir  Finansinių  priemonių,  įgyvendinamų

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis, administravimo taisyklėmis, 2021 m. įsteigtas fondų fondas „KPP

finansinių  priemonių  fondas“  (toliau  –  KPP finansinių  priemonių  fondas)  pasirašant  trišalę  finansavimo sutartį  tarp  Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB Žemės ūkio paskolų

garantijų  fondo (toliau – Finansavimo sutartis).  UAB Žemės ūkio paskolų garantijų  fondas (toliau – Bendrovė)  paskirta KPP

finansinių priemonių fondo valdytoja, kuri atsakinga už finansinių priemonių valdymą, administravimą ir lėšų apskaitą. 

KPP finansinių  priemonių  fondo tikslas  –  padidinti  finansinių  paslaugų prieinamumą ūkio  subjektams,  vei-

kiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, ir prisidėti prie Lietu-

vos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (toliau – Programa), finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai

(toliau – EŽŪFKP) ir valstybės biudžeto lėšomis, tikslų siekimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo

plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyti šie KPP finansinių priemonių fondo uždaviniai:

 įgyvendinti finansines priemones, mažinančias rinkos trūkumus, nustatytus ex-ante vertinime,

 efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

II. Vykdoma veikla

Bendrovė KPP finansinių priemonių fondo lėšomis įgyvendina bei administruoja finansinę priemonę lengvatinių paskolų

forma – „Pasidalytos rizikos paskolos“.

Pasidalytos rizikos paskolų finansinės priemonės administravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fon-

do „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms fina-

nsinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintu

Aprašo priedu „Pasidalytos rizikos paskolų finansinės priemonės schema“ ir „Fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ in-

vestavimo strategija“ (toliau – Investavimo strategija), Bendrovė nuo 2021 m. įgyvendina Pasidalytos rizikos paskolų finansinę

priemonę (toliau – KPP finansinė priemonė).

KPP finansinės priemonės įgyvendinimui skirta 16 mln. Eur Programos lėšų: tame skaičiuje 13,6 mln. Eur – EŽŪFKP

lėšos ir 2,4 mln. Eur – Lietuvos biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, iš jų lengvatinėms paskoloms teikti – 15,196 mln. Eur. Fina-

nsų tarpininkai, norintys dalyvauti KPP finansinės priemonės įgyvendinime, prie kiekvienos pagal KPP finansinę priemonę išduo-

damos paskolos turi prisidėti ne mažesne kaip 25 proc. privačių lėšų suma. 

KPP finansine priemone siekiama padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio

veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo ir kaimo plėtros srityse. Lengvatinės paskolos pagal KPP finansinę priemonę
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teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, taip pat skatina jaunųjų ūkininkų ir smulkiųjų ūkių finansavimą, ūkių plėtrą ir vystymą-

si. Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 200 tūkst.

Eur sumos ir iki 60 mėn. (5 m.) laikotarpiui.

KPP finansinės priemonės įgyvendinimui pagal 2021 m. kvietimą skirta 8,0 mln. Eur KPP finansinių priemonių fondo

lėšų, iš jų paskoloms teikti – 7,598 mln. Eur. KPP finansinės priemonės įgyvendinimui atrinktas finansų tarpininkas – UAB Medi-

cinos bankas, su kuriuo Bendrovė 2021 m. spalio 15 d. pasirašė KPP finansinės priemonės įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis).

Atrinktas finansų tarpininkas prie KPP finansinės priemonės įgyvendinimo prisideda privačiomis lėšomis – 7,598 mln. Eur. Pasko-

loms teikti pagal Sutartį iš viso yra skirta 15,196 mln. Eur (2 (du) metus nuo Sutarties pasirašymo). 

Informacija apie pagal KPP finansinę priemonę paskolų teikimui skirtas lėšas ir pritrauktas privačias lėšas pateikiama

žemiau esančioje lentelėje:

1 lentelė. Finansinės priemonės lengvatinių paskolų forma

Finansinė priemonė 

Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams skirta,
mln. Eur

Finansinės priemonės
lėšos

Finansų
tarpininko lėšos

Bendra lėšų
lengvatinėms

paskoloms suma

Pasidalytos rizikos paskolos, 2021 m.
(paskolos teikiamos iki 2023-10-14)

7,598
(pagal 2021 m. kvietimą)

7,598 15,196

7,598
(planuojamas naujas
kvietimas 2022 m.)

- -

Nuo KPP finansinės priemonės įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos finansų tarpininkui pateiktos

6 galutinių naudos gavėjų paraiškos lengvatinėms paskoloms pagal KPP finansinę priemonę gauti. Bendra iki ataskaitinio laikotar-

pio pabaigos pateiktų Bendrovei įvertintų 5 paraiškų suma – 273,9 tūkst. Eur, vidutinė prašomos paskolos suma – 54,8 tūkst. Eur.

Finansų tarpininkas per ataskaitinį laikotarpį su galutiniais naudos gavėjais paskolų sutarčių nepasirašė.

III. Finansinė dalis

KPP finansinių priemonių fondo turtas 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 3996,6 tūkst. Eur. Finansavimo suma iš valstybės

biudžeto sudarė 595,1 tūkst. Eur, iš EŽŪFKP – 3372,4 tūkst. Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 29,1 tūkst. Eur.

Dalis  laikinai  laisvų  KPP  finansinių  priemonių  fondo  lėšų  buvo  investuota  į  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės

vertybinius popierius. 2021 m. gruodžio 31 d. investuotų lėšų likutis sudarė 2016 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Sutartimi, Bendrovė 2021 m. gruodžio mėn. finansų tarpininkui pervedė 1,899 mln. Eur, skirtus KPP fi -

nansinės priemonės lengvatinėms paskoloms teikti. Pagal KPP finansinės priemonės sąlygas finansų tarpininkui mokamas bazinis

KPP finansinės priemonės valdymo mokestis, t. y. priklausantis nuo paskolų teikimui  KPP finansinės priemonės lėšų sumos, ir

valdymo mokestis, susijęs su veiklos rezultatais, t. y. priklausantis nuo išskolintų KPP finansinės priemonės lėšų sumos. Už 2021

m. (IV ketvirtį) finansų tarpininkui apskaičiuotas bazinis valdymo mokestis sudarė 234,18 Eur. 

Vadovaujantis Finansavimo sutartimi, Bendrovei kaip KPP finansinių priemonių fondo valdytojai KPP finansinių prie-

monių fondo valdymo išlaidos dengiamos mokant nustatyto dydžio valdymo mokesčius, t. y. bazinį valdymo mokestį nuo Naciona-
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linės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Bendrovei sumokėtų ir dar negrąžintų KPP finansinės priemonės lėšų ir

nuo veiklos rezultatų veiklos rezultatų priklausantis mokestis (priklausantis nuo Bendrovės finansų tarpininkui sumokėtų ir dar ne-

grąžintų KPP finansinės priemonės lėšų). Už ataskaitinius metus (2021 m. III ir IV ketv.) Bendrovei apskaičiuotas valdymo mokes-

tis sudarė 34,1 tūkst. Eur.

Bendrovės valdyba patvirtino KPP finansinės priemonės 2021 metų sąmatą – 33,2 tūkst. Eur, iš kurių 2021 metais pa-

naudota 32,3 tūkst. Eur, iš to skaičiaus: darbo užmokesčiui – 13,6 tūkst. Eur, išorės ekspertų paslaugoms – 16,3 tūkst. Eur, kitoms

išlaidoms – 2,4 tūkst. Eur.

Ataskaitinių  metų  pabaigoje  prie  KPP  finansinės  priemonės  įgyvendinimo  ir  administravimo  dirbo  10  Bendrovės

darbuotojų, kurių bendras etatinis krūvis sudarė 2,6 etato. 

Bendrovės direktoriui darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės

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

mėnesinį darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Bendrovė pagal 2020 metų rodiklius, nustatytus minėtame nutarime,

2021 metais priskirta II kategorijai. Bendrovės direktoriaus darbo užmokesčio pastovioji dalis nustatyta vadovaujantis Lietuvos

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

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

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

procentų kintamos darbo užmokesčio dalies dydis nuo pastovios darbo užmokesčio dalies. Informacija apie 2021 metais Bendrovės

direktoriaus darbo užmokestį pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

2 lentelė. Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis 2021 metais

Darbo užmokesčio dalis Suma Eur/mėn.
Pastovi darbo užmokesčio dalis 2 903
Kintama darbo užmokesčio dalis 1 451

Iš viso: 4 354

Bendrovės  direktoriui  darbo  užmokestis  mokamas  iš  Bendrovės  lėšų.  Už  darbą,  administruojant  KPP  finansinę

priemonę, per 2021 metų 2 (du) mėnesius Bendrovės direktoriui už dalį darbo laiko iš KPP finansinių priemonių fondo lėšų buvo

sumokėta 1089 Eur, Bendrovės kolegialiems valdymo organams iš KPP finansinių priemonių fondo lėšų darbo užmokestis nebuvo

mokamas.

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis 2021 metais pateikta 1 priede. 

Informacija apie reikšmingus sandorius 2021 m. pateikta 2 priede.

IV. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai 

Bendrovė yra  atsakinga  už  KPP finansinių priemonių fondo finansinių  priemonių  valdymą,  administravimą ir  lėšų

apskaitą.

Pagal Investavimo strategiją  2022 m. bus ruošiamasi  tolimesniam KPP finansinės  priemonės įgyvendinimui,  kurios

finansavimui bus naudojami likę Programos skirti 8 mln. Eur, iš jų lengvatinėms paskoloms teikti – 7,598 mln. Eur, ir finansų

tarpininkų privačios lėšos. Ši finansinė priemonė suteiks papildomų galimybių didesniam skaičiui ūkio subjektų – fiziniams ir

juridiniams asmenims,  užsiimantiems žemės  ūkio  veikla  –  gauti  lengvatines  paskolas  investicijoms ir  apyvartiniam kapitalui

finansuoti. 
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Siekiant užtikrinti tinkamą informacijos apie KPP finansinę priemonę sklaidą, pagal Investavimo strategijoje numatytą

KPP finansinių priemonių fondo veiklos viešinimo planą, 2022 m. bus vykdoma intensyvi komunikacija, kurios pagrindinis tikslas

– užtikrinti, kad potencialūs naudos gavėjai sužinotų apie naujas finansavimo galimybes ir jomis pasinaudotų. 

Bendrovė toliau vykdys KPP finansinės priemonės administravimą ir monitoringą – paskolų gavėjų tinkamumo vertini-

mą, teikiamos paramos lengvatinių paskolų forma bendrojo subsidijos ekvivalento (BSE) apskaičiavimą ir jo pateikimą Nacionali-

nės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bendram paramos intensyvumui įvertinti, teiks informaciją apie finansų tar-

pininko ir galutinių naudos gavėjų pasirašytas paskolų sutartis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, ap-

skaitys KPP finansinės priemonės lėšas, apskaičiuos finansų tarpininkui priklausantį valdymo mokestį, atliks finansų tarpininkų su-

teiktų paskolų išlaidas pagrindžiančių dokumentų, lėšų pervedimo patikrą, finansinės priemonės rizikos vertinimą. KPP finansinės

priemonės lėšų skolinimo terminas – iki 2023 m. spalio 14 d. (pagal 2021 m. kvietimą), priemonės įgyvendinimo terminas – 2030

m. birželio 30 d.

L.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė
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KPP finansinių priemonių fondo veiklos    
ataskaitos 1 priedas

Bendrovės, KPP finansinių priemonių fondo valdytojo, sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandorio šalis Sandorio objektas Suma, Eur
Pavadinimas Kodas Registras Adresas
Nacionalinė
mokėjimo
agentūra  prie
Žemės  ūkio
ministerijos

288739270 Juridinių 
asmenų 
registras

Blindžių g. 17, 
08111 Vilnius

Suteikti  KPP  finansinių
priemonių  fondo
valdytojui  finansavimui
skirtų  lėšų  dalį,  kurią
sudaro  išlaidos,
atitinkančios  Finansinių
priemonių,  įgyvendinamų
Lietuvos  kaimo  plėtros
2014-2020  metų
programos  lėšomis,
administravimo  taisyklėse,
patvirtintose  Lietuvos
Respublikos  žemės  ūkio
ministro 2020 m. lapkričio
26 d. įsakymu Nr. 3D-816
„Dėl Finansinių priemonių,
įgyvendinamų  Lietuvos
kaimo  plėtros  2014-2020
metų  programos  lėšomis,
administravimo  taisyklių
patvirtinimo“,  ir
Finansavimo  sutartyje
nustatytus reikalavimus

4 000 000,00
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KPP finansinių priemonių fondo veiklos    
ataskaitos 2 priedas

Bendrovės, KPP finansinių priemonių fondo valdytojo, reikšmingi sandoriai

Sandorio šalis Sandorio objektas Suma, Eur
Pavadinimas Kodas Registras Adresas
UAB
Medicinos
bankas

112027077 Juridinių 
asmenų 
registras

Pamėnkalnio g. 
40, 01114 Vilnius

Suteikti finansų tarpininkui
nustatyto  dydžio  KPP
finansinei  priemonei
įgyvendinti skirtų lėšų dalį,
mokėti valdymo mokestį, o
finansų  tarpininkas
įsipareigoja  prisidėti
privačiomis  lėšomis  prie
KPP finansinės  priemonės
įgyvendinimo (suma, kuria
buvo  įsipareigota  prisidėti
pasiūlyme  dalyvaujant
Bendrovės  vykdomame
atvirame  konkurse),  bei,
suėjus  KPP  finansinės
priemonės  lėšų  grąžinimo
terminui,  grąžinti  visas
suteiktas  KPP  finansinės
priemonės  lėšas,  išskyrus
negrąžintos  ir  neišieškotos
paskolos dalį pagal rizikos
pasidalinimo proporciją

1 899 445,00
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