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UAB „Tezaurus auditas“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Fondų fondo Žemės ūkio fondo valdytojui
UAB ŽEMĖS PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS AKCININKUI
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Atlikome Fondų fondo Žemės ūkio fondas, valdomo 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.

Kiti dalykai
Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris 2021 m. balandžio 7 d. apie
minimas finansines ataskaitas pareiškė besąlyginę nuomonę.

2

UAB „Tezaurus auditas“

Kodas: 122740926
Juridinių asmenų registras
PVM kodas: LT227409219
J. Jasinskio g. 4-15
LT01112 Vilnius, Lietuva
www.tezaurus.lt

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
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 surinkome 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 ataskaitose
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. balandžio 15 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000574

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211
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FONDŲ FONDAS Žemės ūkio 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

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis turtas

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

IV.

Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsargos

I.1

Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti

I.2

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II.

Išankstiniai apmokėjimai

III.

Per vienus metus gautinos sumos

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3
III.4
III.5

Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos
Nr.

1

2

3

IŠ VISO TURTO:
D.

FINANSAVIMO SUMOS

I.

Iš valstybės biudžeto

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II.
II.1
II.2

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

4

5

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

93 082 930

84 373 938

93 082 930

84 373 938

44 148 282

52 232 293

43 354 886

5 104 449

43 263 472

5 079 979

91 414

24 470

793 396

47 127 844

137 231 212

136 606 231

137 094 501

136 576 309

137 094 501

136 576 309

136 711

29 922

136 711

29 922
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FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.
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

II.10

Sukauptos mokėtinos sumos

II.11

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

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 GRYNOJO
TURTO:

L.e. direktoriaus pareigas

Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė

Irena Ramanauskienė

12 888

8 602

123 823

21 320

137 231 212

136 606 231
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FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Eil.
Nr.

Pastabos
Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

229 340

116 691

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

229 340

116 691

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

0

0

II.1.

Mokesčių pajamos grynąja verte

0

0

II.1.1.

Mokesčių pajamos

II.1.2.

Pervestinų mokesčių suma

II.2.

Socialinių įmokų pajamos grynąja verte

0

0

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

229 340

116 691

I.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

II.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

III.

FINANSAVIMO

IV.
C.
D.

KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS

229 340
0
0

116 691
0
0

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

E.
F.
G.

6

7

FINANSINĖS
IR
INVESTICINĖS
VEIKLOS
REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
GRYNASIS
PERVIRŠIS
AR
DEFICITAS
PRIEŠ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

H.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

I.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

L.e. direktoriaus pareigas

Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė

Irena Ramanauskienė

6

FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Tenka kontroliuojančiajam subjektui
Eil.
Nr.

Straipsniai

2

1
1.

4.
5.

Kiti sudaryti rezervai

6.

Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)
sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas

3.

7.
8.

3

4

Tikrosios
vertės
rezervas

Kiti
rezervai

Nuosavybės
metodo įtaka

5

6

7

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto
įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui
įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

2.

Pastabos
Dalininkų
Nr.
kapitalas

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto
10.
įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui
11.
įtaka
12. Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos

x

x

x

x

x
x
x

14. Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo)
15.
sumos
16. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
17. Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.

L.e. direktoriaus pareigas
Finansų valdymo skyriaus vadovė

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

-

9.

13. Kiti sudaryti rezervai

Sukauptas
perviršis ar
deficitas prieš
nuosavybės
metodo įtaką
8

-

Iš viso

Mažumos
dalis

9

10

-

x

-

x
x
x
x

-

-

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
-

x

x

x

x
-

x
x
x

-

-

-

-

Romalda Globienė
Irena Ramanauskienė

7

FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1

2

3

4

5

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

I.

Įplaukos

I.1.
I.1.1.

Finansavimo sumos:
iš valstybės biudžeto

I.1.2.

iš savivaldybės biudžeto

I.1.3.

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

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
Pervestos lėšos

II.
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

III.

Išmokos

III.1.

socialinių išmokų

III.2.

kitų paslaugų įsigijimo

III.3.

sumokėtos palūkanos

III.4.

kitos išmokos
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto
perleidimas

B.
I.
II.

IV.

Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas

III.
V.

Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)

VI.

Gauti dividendai

VII.

Kiti investicinės veiklos pinigų srautai

(39 807 711,62)

47 127 844,00

5 097 338,91

137 265 181,00

625 000,00

136 693 000,00

625 000,00

136 693 000,00

178 778,24

5 874,00

4 293 560,67

566 307,00

(44 905 050,53)

(90 137 337,00)

(44 905 050,53)

(90 137 337,00)

(6 526 736,45)

0,00

(6 526 736,45)
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FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.
C.

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

I.

Įplaukos iš gautų paskolų

II.

Gautų paskolų grąžinimas

III.

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

D.
I.
II.
III.

0,00

0,00

VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR
PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio
pradžioje

(46 334 448,07)

47 127 844,00

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

793 396,23

47 127 844,30

L.e. direktoriaus pareigas

Romalda Globienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė

Irena Ramanauskienė

47 127 844,00
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FONDŲ FONDAS Žemės ūkio 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, perdirbimo ir kaimo plėtros srityse, įgyvendinant finansines priemones, ir tokiu būdu skatinti ekonominę žemės
ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą, sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas
ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos ir UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS (toliau - Bendrovė) 2020 m. birželio 23 d.
pasirašė finansavimo sutartį (toliau -Sutartis). Šia Sutartimi buvo įsteigtas fondų fondas „Žemės ūkio fondas“ (toliau - Fondų
fondas). Šio Fondų fondo valdytoju paskirta Bendrovė. Fondų fondo veiklos pradžia laikoma Sutarties pasirašymo data.
Fondų fondas skirtas finansinėms priemonėms įgyvendinti ir yra Fondų fondo valdytojo atskiras finansų padalinys
(atskiras apskaitos padalinys), kurio buhalterinė apskaita tvarkoma atskirai nuo Fondų fondo valdytojo buhalterinės apskaitos.
Fondų fondo pagalba įgyvendinamos finansinės priemonės iš valstybės biudžeto lėšų, grįžusių ir grįšiančių lėšų, kitų lėšų.
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.
Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu, Skatinamųjų finansinių
priemonių, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo
įgyvendinimo“, Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Fondų fondo skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato
reiškinių“ investavimo strategiją ir „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo
ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ investavimo strategiją.
Skatinamajai finansinei priemonei „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ skirta 2,5 mln. Eur
valstybės biudžeto lėšų. Šios priemonės tikslas užtikrinti finansavimą žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams, nukentėjusiems
nuo nepalankių klimato sąlygų. Su didžiausiu finansavimo poreikiu rinkoje susiduria vaismedžių ir uogų ūkiai, nes jų auginama
produkcija nėra draudžiama nuo nepalankių klimato reiškinių rizikos, dominuoja maži, žemo pelningumo ūkiai, jiems nebuvo
išmokėtos kompensacijos už 2019 m. pavasarinės šalnos sukeltus nuostolius.
Skatinamajai finansinei priemonei „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos,
perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ skirta 134,818 mln. Eur valstybės
biudžeto lėšų. Pagrindinis šios finansinės priemonės tikslas yra padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio
subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, skolinimosi kaštus COVID-19
ligos protrūkio laikotarpiu, teikiant paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti.
Bendrovės registracijos ir Fondų fondo veiklos vykdymo adresas yra Blindžių g. 17, Vilnius.
Finansiniai Fondų fondo metai sutampa su kalendoriniais metais.
Fondų fondas 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.
Fondų fondo finansinių priemonių 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).
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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 detalizuojamos 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
Finansiniam turtui Fondų 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.).
Fondų fondo finansinis turtas skirstomas į tris grupes:
– parduoti laikomą;
– iki išpirkimo termino laikomą;
– suteiktas paskolas ir gautinas sumas.
Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Fondų 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
Fondų fonde finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
–
finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima finansavimo sumas turtui, tokiam kaip ilgalaikis
materialusis, nematerialusis, investicijos į kitų subjektų nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius, atsargoms įsigyti, bei
finansavimo sumas, apimančias nemokamai 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 finansinėse ataskaitose, jeigu atitinka visus tris pripažinimo
kriterijus:
– Fondų 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 Fondų fondas atitinka finansavimo suteikimo sąlygas, tačiau nėra įrodymų, kad finansavimas bus gautas, toks
finansavimas registruojamas tada, kai gaunamas.
Finansavimo sumos, skirtos Fondų fondo veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms
kompensuoti, mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis.
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Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms
kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.
Fondų fonde finansavimas panaudojamas tik valdymo išlaidoms kompensuoti.
Finansiniai įsipareigojimai
Įsipareigojimai Fondų fondo apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos
įsipareigojimui atsirasti, ir Fondų fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.
Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami įsipareigojimais, kol jie neatitinka įsipareigojimų apibrėžimo.
Pirmą kartą pripažindamas įsipareigojimus, Fondų fondas juos įvertina įsigijimo savikaina. Sudarant finansines
ataskaitas, Fondų fondas įsipareigojimus, išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis, įvertina 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 Fondų fonde įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Fondų fondo pajamos skirstomos į
pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamas.
Fondų 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 Fondų fonde priskiriamas turto pardavimo pelnas.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms Fondų fonde priskiriamos palūkanų pajamos, kurios pripažįstamos kaupimo
principu kiekvieno mėnesio pabaigoje už einamąjį mėnesį. Palūkanų pajamos yra įskaitomos į LR Valstybės biudžetą, todėl Fondų
fondo finansinėse ataskaitose nėra atvaizduojamos.
Sąnaudos Fondų fonde pripažįstamos kaupimo principu, t. y. tada, kai jos patiriamos. Fondų fondo sąnaudos skirstomos
į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.
Fondų fondo pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos su įprastine Fondų fondo veikla susijusios sąnaudos:
tiesioginės išlaidos (darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai, kitos išlaidos, būtinos Fondų 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 Fondų fonde priskiriamas turto pardavimo nuostolis ir kitos pagrindinei Fondų fondo 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 operacija registruojama Fondų fondo 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 Fondų fondo apskaitoje registruojamas kaip pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.
Segmentų informacija
Fondų fondo veikla yra priskiriama vieninteliam segmentui „Ekonomika“, nes Fondų 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.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. Ilgalaikis finansinis turtas
Fondų fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė finansų tarpininkams suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų dalis, kuri turės
būti atgauta vėliau nei po 12 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos bei ir laikinai laisvų lėšų investicijos į ne nuosavybės
vertybinius popierius:
Straipsnio pavadinimas
Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

2021.12.31

2020.12.31

747.728

1.043.482

Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės
produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui
užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu

85.836.426

Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą

6.498.776

Iš viso

93.082.930

83.330.456
84.373.938

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:
Amortizuota
Amortizuota
Nominali
savikaina
savikaina
Emisijos Nr.
Išpirkimo data
vertė
2021.12.31
2020.12.31
XS 2168038847
2030-05-06
5.605.000
5.898.776
LT0000612012
2032-02-12
600.000
600.000
Iš viso

6.205.000

6.498.776

2. Per vienus metus gautinos sumos
Fondų fondo per vienus metus gautinas sumas sudarė:
• finansų tarpininkams suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų einamųjų metų dalis;
• kitos gautinos sumos:
už finansų tarpininkams suteiktas lengvatines paskolas gautinos palūkanos;
už išpirktus vertybinius popierius sukauptos gautinos palūkanos ir sukaupta gautina amortizacijos suma;
kitos gautinos sumos.
Finansų tarpininkams suteiktų ilgalaikių lengvatinių paskolų einamųjų metų dalis:
Priemonės pavadinimas

2021.12.31

2020.12.31

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato
reiškinių

268.331

12.018

Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir
žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir
prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19
ligos protrūkio laikotarpiu

42.995.141

5.067.961

Iš viso

43.263.472

5.079.979

Gautinos palūkanos iš finansų tarpininkų už suteiktas lengvatines paskolas:
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Priemonės pavadinimas

2021.12.31

Palūkanos už paskolas ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio
ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos
srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio
laikotarpiu
Iš viso:

60.662
60.662

2020.12.31

15.446
15.446

Fondo lėšos buvo investuotos į LR Vyriausybės vertybinius popierius, už kuriuos gautinos sukauptos palūkanos ir gautina
amortizacijos suma:
Sukauptos VVP
Sukauptos VVP
palūkanos ir
palūkanos ir
amortizacijos
amortizacijos
suma
suma
Emisijos Nr.
Išpirkimo data
2021.12.31
2020.12.31
XS 2168038847
2030.05.06
27.408
LT0000612012
2032.02.12
1.590
Iš viso
28.998
Kitos gautinos sumos:
Gautina suma už kitų Fondų fondų banko sąskaitos
apmokėtą aptarnavimo mokestį
Iš viso

2021.12.31
1.754

2020.12.31
9.024

1.754

9.024

2021.12.31
793.396
793.396

2020.12.31
47.127.844
47.127.844

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Fondų fondo pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
Pinigai bankų sąskaitose
Iš viso
Piniginių lėšų įkeitimų nebuvo.
4. Finansavimo sumos
Finansavimo sumų pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį iššifravimas:

Finansavimo sumos

2020.12.31

Iš valstybės biudžeto (gautos), iš
to skaičiaus
nepiniginiam turtui įsigyti
Įskaitytos palūkanos ir kitos
pajamos
kitoms išlaidoms kompensuoti
(valdymo išlaidos)
Iš viso finansavimo sumų

136.576.309

Per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo
Finansavimo
sumos (gautos),
sumų
išskyrus
sumažėjimas dėl
neatlygintinai
jų panaudojimo
gautą turtą

137.094.501
625.000
122.532

136.576.309

2021.12.31

747.532

625.000
122.532
(229.340)

(229.340)

(229.340)

137.094.501
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5. Įsipareigojimai
Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė Fondų 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
Fondų fondo įsipareigojimai Bendrovei, tiekėjams
Valstybės biudžetui pervestinos ir sukauptos mokėtinos sumos
Finansų tarpininkui mokėtina suma
Iš viso įsipareigojimų

2021.12.31
10.426
123.823
2.462
136.711

2020.12.31
8.555
21.320
47
29.922

6. Pagrindinės veiklos pajamos
Fondų fondo pagrindinės veiklos pajamas sudarė finansavimo suma, panaudota Fondų fondo valdymo išlaidoms padengti 229.340
Eur.
7. Sąnaudos
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas pagal valstybės vykdomas funkcijas sudarė vienintelis „Ekonomikos“
segmentas:
Finansinių sąnaudų
straipsniai

2021 m.

Paskolos
nukentėjusiems
nuo nepalankių
klimato reiškinių

Pagrindinės veiklos sąnaudos
iš to skaičiaus
Tiesioginės išlaidos
Darbo užmokestis ir su juo
susiję mokesčiai
Kitos išlaidos, būtinos Fondų
fondo veiklai, iš to skaičiaus
Komunalinės paslaugos ir ryšiai
Komandiruotės, transportas
Kanceliarinės ir ūkinės prekės,
buhalterinės programos, asmens
duomenų pareigūno paslaugos,
kvalifikacijos kėlimo paslaugos
Banko sąskaitų aptarnavimo
paslaugos
Notarų paslaugos

38.990

2020 m.

229.340
Paskolos ūkio
subjektų, veikiančių
žemės ūkio ir
žuvininkystės
produktų gamybos,
perdirbimo ir
prekybos srityse,
likvidumui užtikrinti
COVID-19 ligos
protrūkio laikotarpiu
190.350

Paskolos
nukentėjusiems
nuo nepalankių
klimato reiškinių

36.679

116.691
Paskolos ūkio
subjektų, veikiančių
žemės ūkio ir
žuvininkystės
produktų gamybos,
perdirbimo ir
prekybos srityse,
likvidumui užtikrinti
COVID-19 ligos
protrūkio laikotarpiu
80.012

24.707

131.445

18.000

51.000

285

1.848

177

740

105
354

2.880

499

22.966
417

85
145

570

1.178

6.381
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Susijusios išlaidos, iš to
skaičiaus
Išlaidos vidaus informacinės
sistemos kūrimui, palaikymui

3.000

20.000

4.356

3.969

Audito išlaidos

1.000

2.630

-

-

Rinkodaros (viešinimo) išlaidos
Išlaidos išorės ekspertų
paslaugoms
Išlaidos teisinėms paslaugoms ir
skolų išieškojimui
Finansų tarpininko valdymo
mokestis

3.000

8.059

688

2.406

-

-

12.088

13.915

-

-

6.145

-

L.e. direktoriaus pareigas
Finansų valdymo skyriaus vadovė

946
47

-

Romalda Globienė
Irena Ramanauskienė
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ŽEMĖS ŪKIO FONDO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. Žemės ūkio fondo tikslai, uždaviniai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymu ir Skatinamųjų finansinių priemonių,
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisyklėmis, 2020 metais įsteigtas fondų fondas
„Žemės ūkio fondas“ (toliau – Žemės ūkio fondas) pasirašant dvišalę finansavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė). Bendrovė paskirta Žemės ūkio fondo valdytoja.
Žemės ūkio fondo tikslas – teikiamų finansinių priemonių pagalba padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio
subjektams, veikiantiems žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo bei kaimo plėtros srityse, ir tokiu būdu
skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą, didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nustatyti šie Žemės ūkio fondo uždaviniai:
▪

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

▪

mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką,

▪

efektyviai naudoti finansinėms priemonėms skirtas lėšas.

II. Vykdoma veikla
Bendrovė, administruodama Žemės ūkio fondą, nuo 2020 metų įgyvendina dvi skatinamąsias finansines priemones
lengvatinių paskolų forma – „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ ir „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių
žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio
laikotarpiu“. Šiomis skatinamosiomis finansinėmis priemonėmis siekiama padidinti finansinių paslaugų prieinamumą, atsižvelgiant
į klimato bei rinkos pokyčius ir tendencijas bei besikeičiančius ūkio subjektų poreikius:

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių
Skatinamąja finansine priemone „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankų klimato reiškinių“ (toliau – Finansinė
priemonė nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių) siekiama suteikti galimybę žemės ūkio sektoriuje veikiantiems ūkio
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subjektams, nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių ir patiriančių laikinus veiklos ir (ar) plėtros finansavimo sunkumus,
pasiskolinti lėšų investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui.
Finansinė priemonė nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintą Aprašo 1 priedą „Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos nukentėjusiems nuo
nepalankių klimato reiškinių“ schema“.
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimui atrinktas finansų tarpininkas –
LKU kredito unijų grupė (10 kredito unijų), veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį, su kuria Bendrovė 2020 m. rugsėjo 8 d.
pasirašė Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimo sutartį (toliau – Sutartis).
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimui skirta 2,5 mln. Eur valstybės
biudžeto lėšų, iš jų paskoloms teikti – 2,111 mln. Eur. Atrinktas finansų tarpininkas prie Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo
nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimo prisideda savo lėšomis – 633,3 tūkst. Eur. Paskoloms pagal šią skatinamąją finansinę
priemonę iš viso yra skiriama 2,744 mln. Eur lėšų.
Informacija apie pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių paskolų teikimui skirtas
lėšas ir pritrauktas privačias lėšas pateikiama žemiau esančioje lentelėje.
1 lentelė. Finansinės priemonės lengvatinių paskolų forma
Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams skirta,
mln. Eur
Finansinė priemonė

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių
klimato reiškinių, 2020 m.
(paskolos buvo teikiamos iki 2021-12-31)

Finansinės
priemonės lėšos

Finansų
tarpininko lėšos

Bendra lėšų
lengvatinėms
paskoloms suma

2,111

0,633

2,744

Paskolos teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie 2019 m. nukentėjo nuo
šalnų, o po 2020 m. lapkričio 30 d. – tiems, kurie per paskutinius trejus metus nukentėjo ir nuo kitų nepalankių klimato reiškinių
(sausros, liūčių ir kt.), skolinama ne ilgesniam nei 36 mėn. (3 m.) laikotarpiui, vienam paskolos gavėjui teikiama ne didesnė kaip
25 tūkst. Eur paskola.
Per ataskaitinį laikotarpį teikiamomis paskolomis pasinaudojo 51 ūkio subjektas, jiems suteikta 1,210 mln. Eur paskolų,
iš to skaičiaus 0,931 mln. Eur Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių lėšų.
Nuo Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimo pradžios (2020 m. rugsėjo
mėn.) iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių iš viso
suteiktos 54 paskolos, kurių bendra suma – 1,285 mln. Eur (47 proc. visos 2,744 mln. Eur paskoloms teikti skirtos sumos).
Lengvatinių paskolų suteikimui panaudota 988,4 tūkst. Eur Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių
lėšų, finansų tarpininkas atitinkamai prisidėjo 296,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų. Vidutinė suteiktos paskolos suma – 23,8 tūkst. Eur.
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių paskolomis daugiausiai naudojosi ūkininkų ūkiai
(jiems suteikta 98 proc. visų Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių lėšų), viena paskola
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pasinaudojo smulki įmonė kaimo vietovėje, užsiimanti sodininkystės veikla. Paskolų lėšas ūkio subjektai naudojo apyvartinėms
lėšoms papildyti (71 proc. visų paskolų), likusi dalis buvo skiriama investicijoms finansuoti (29 proc.). Paskolų gavėjai užsiima
tradicine žemės ūkio veikla – augalininkyste (80 proc. visų paskolų), mišria žemės ūkio veikla (12 proc.), gyvulininkyste (8 proc.)
(1 pav.).

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

Didžioji dalis ūkių, pasinaudojusių lengvatine paskola, buvo nukentėję nuo 2019 metais vasarą Lietuvoje fiksuotos
sausros, kuomet buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija – jiems suteikta 80 proc. visų Finansinės priemonės
nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių lėšų sumos. Taip pat ūkiai nurodė nukentėję nuo 2019 metų šalnų (9 proc.
paskolų), 2018 metų liūčių (6 proc. paskolų) bei kitų nepalankų klimato reiškinių (2021 metų kaitros, 2020-2021 metų žiemos
padarinių (gausaus sniego) ir kt.).
Po 2021 m. gruodžio 31 d., suėjus galutiniam paskolų pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo nepalankių klimato
reiškinių teikimo terminui, paskolų teikimas nebegalimas. Likusi neišskolinta Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo
nepalankių klimato reiškinių lėšų suma – 1,123 mln. Eur, pagal Sutartį neišskolintos lėšos grąžinamos Bendrovei per nustatytą
terminą.
Paskolų gavėjai finansų tarpininkui per ataskaitinį laikotarpį iš viso grąžino 95,1 tūkst. Eur paskolų lėšų, iš to skaičiaus
73,1 tūkst. Eur Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių lėšų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal
finansų tarpininko pateiktas ataskaitas yra pradelsta grąžinti 1 paskola (pradelstos grąžinti paskolos dalis – 8,3 tūkst. Eur). Finansų
tarpininkas paskolų gavėjų grąžintas lėšas Bendrovei perveda laiku, vėlavimų neužfiksuota.
Paskolos ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse,
likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu
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Skatinamąja finansine priemone „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos,
perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ (toliau – Finansinė priemonė
nukentėjusiems nuo COVID-19) siekiama padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų, veikiančių žemės
ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, skolinimosi kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu,
suteikiant paskolas apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Finansinė priemonė nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-539 patvirtintą „Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių
žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio
laikotarpiu“ schemą.
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 finansavimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.
liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-539 buvo skirta 40 mln. Eur, 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-729 buvo papildomai skirta 50
mln. Eur, viso skirta finansavimo suma siekė 90 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų paskoloms iki 2020 m. gruodžio 31 d. teikti
– 88,463 mln. Eur. Atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 pandemiją bei dėl šios priežasties siekiant sumažinti sukeltus
padarinius ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, šių produktų perdirbimu ir prekyba bei
žuvininkyste, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-867 papildomai paskolų teikimui
iki 2021 m. birželio 30 d. buvo skirta 44,680 mln. Eur. Europos Komisijai priėmus sprendimą pratęsti laikinosios valstybės
pagalbos tvarką iki 2021 m. gruodžio 31 d., lengvatinių paskolų teikimas pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID19 buvo atitinkamai pratęstas.
Bendra Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 lėšų suma sudaro 134,818 mln. Eur, iš jų paskoloms teikti
– 133,143 mln. Eur.
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimui atrinkti finansų tarpininkai: KREDA kredito unijų
grupė (8 kredito unijos), LKU kredito unijų grupė (17 kredito unijų), Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, UAB PayRay Bank,
RATO kredito unija, AB SEB bankas, UAB SME Finance.
Finansinė priemonė nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinama nuo 2020 m. rugpjūčio mėn., paskolų teikimui iki
2021 m. gruodžio 31 d. pagal šią finansinę priemonę išskolintos visos 2020-2021 metams skirtos lėšos (133,143 mln. Eur).
Informacija apie pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 paskolų teikimui skirtas lėšas pateikiama
žemiau esančioje lentelėje.
2 lentelė. Finansinės priemonės lengvatinių paskolų forma
Pagal Finansinę priemonę galutiniams naudos gavėjams
skirta, mln. Eur
Finansinė priemonė

Paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19, 2020
m.
(paskolos buvo teikiamos iki 2021-12-31)

Finansinės
priemonės lėšos

Finansų
tarpininkų lėšos

Bendra lėšų
lengvatinėms
paskoloms suma

133,143

-

133,143
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Pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 paskolos teikiamos kaimo vietovėje veikiantiems ūkio
subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), savo
pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, taip pat pripažintoms žemės ūkio
kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, ir kooperatinėms
bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms
žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius,
ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc.
visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba,
savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu, skolinama ne ilgesniam negu 36 mėn.
(3 m.) laikotarpiui, vienam ūkio subjektui teikiama ne didesnė kaip 1 mln. Eur paskola.
Per ataskaitinį laikotarpį teikiamomis paskolomis pasinaudojo 659 tiksliniai ūkio subjektai, jiems suteikta 44,680 mln.
Eur paskolų.
Nuo Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
įgyvendinant šią finansinę priemonę pasiekti aukštesni veiklos rodikliai nei buvo planuota. Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“
skatinamųjų finansinių priemonių investavimo strategijoje buvo prognozuojamas laukiamas rezultatas, kad iki 2021 m. gruodžio 31
d. paskolomis pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 pasinaudos 890 ūkio subjektų. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje rezultatas pasiektas ir viršytas 50 proc. (dėl mažesnės nei planuota vidutinės paskolos vienam ūkio subjektui sumos) – iš
viso paskolomis pasinaudojo 1331 tikslinis ūkio subjektas, jiems suteikta 133,143 mln. Eur.
Daugiausia paskolų per visą Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimo laikotarpį suteikė LKU
kredito unijų grupė – 36,7 mln. Eur, UAB SME Finance – 29,1 mln. Eur, KREDA kredito unijų grupė – 23,6 mln. Eur (2 pav.).

2 pav. Suteiktos paskolos pagal finansų tarpininkus, mln. Eur (iki 2021-12-31)

Paskolomis pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 daugiausiai naudojosi ūkininkų ūkiai – jiems
suteikta 53 proc. visų suteiktų paskolų lėšų. Žemės ūkio bendrovės pasinaudojo 17 proc. Finansinei priemonei nukentėjusiems nuo

21

FONDŲ FONDAS Žemės ūkio fondas (VALDYTOJAS UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ
GARANTIJŲ FONDAS)
124261860, Blindžių g. 17, Vilnius, ataskaitų sudarymo data: 2022 m. vasario 8 d.
COVID-19 skirtų lėšų, žemės ūkio kooperatyvai, žemės ūkio įmonės bei mažos ir vidutinės įmonės kaimo vietovėse – po 10 proc.
(3 pav.)

3 pav. Suteiktos paskolos pagal ūkio subjektų tipą (iki 2021-12-31)

Vertinant ūkio sektorius, kuriuose veikia paskolų gavėjai, daugiausiai lėšų išskolinta augalininkyste (53 proc. visų
paskolų), gyvulininkyste (27 proc.), mišriu žemės ūkiu (10 proc.) užsiimantiems ūkiams. Paskolomis taip pat pasinaudojo
paslaugas žemės ūkiui teikiantys (6 proc.), akvakultūra užsiimantys (4 proc.) ūkio subjektai (4 pav.).

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

Per ataskaitinį laikotarpį paskolų gavėjai finansų tarpininkams už suteiktas paskolas sumokėjo 224 tūkst. Eur palūkanų,
grąžino 15,123 mln. Eur Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 lėšų. Nuo Finansinės priemonės nukentėjusiems
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nuo COVID-19 įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskolų gavėjai finansų tarpininkams sumokėjo iš viso
245,3 tūkst. Eur palūkanų, grąžino 15,279 mln. Eur Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 lėšų.
Pagal finansų tarpininkų pateiktas ataskaitas 2021 m. gruodžio 31 d. pradelstų dalinių paskolos mokėjimų suma siekė
680,9 tūkst. Eur. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos paskolų gavėjai taip pat vėlavo mokėti palūkanas pagal nustatytą grafiką,
pradelstų mokėti palūkanų suma sudarė 1,8 tūkst. Eur. Besitęsiant koronaviruso COVID-19 pandemijai ir ūkio subjektams vis dar
susiduriant su likvidumo problemomis, Bendrovė aktyviai bendradarbiauja su finansų tarpininkais, siekdama užtikrinti tinkamą ir
savalaikį paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą. Siekiant spręsti susidariusią situaciją, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
finansų tarpininkai su paskolų gavėjais pasirašė 50 paskolų sutarčių pakeitimų, kuriais buvo pertvarkyti paskolų grąžinimo grafikai.
Bendrovė iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos vertino 1250 paskolos gavėjų pateiktus paskolos panaudojimą
pagrindžiančius dokumentus, vertinant, ar Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 lėšos panaudotos apyvartiniam
kapitalui finansuoti ir ar lėšos panaudotos per 6 mėnesius nuo paskolos išdavimo.
Vadovaujantis Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 reglamentuojančiais teisės aktais, su finansų
tarpininkais pasirašytomis Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimo sutartimis, Finansinės priemonės
nukentėjusiems nuo COVID-19 atliekamų darbų procedūromis, be to, siekiant išsiaiškinti, ar finansų tarpininkai Finansinę
priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendina tinkamai, Bendrovė 2021 m. atliko finansų tarpininkų veiklos, susijusios su
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimu, patikrą, atsitiktinės atrankos būdu pasirinkus 10 proc.
paskolų gavėjų, kuriems finansų tarpininkas suteikė paskolas (nuo pagal 2020 m. papildomai skolinimui skirtų lėšų sudarytas
paskolų sutartis). Patikros metu esminių neatitikimų, kurie turėtų įtakos pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19
suteiktų paskolų teisėtumui, nenustatyta.
Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliekamas Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių priemonių rizikos
vertinimas. Vertinimo metu buvo įvertinti visų pareiškėjų ir planuojamų investicijų, apyvartinių lėšų tinkamumo kriterijai paskolai
gauti. Galimi rizikos veiksniai buvo identifikuoti, tačiau esminių skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimo pažeidimų, kurie
turėtų įtakos galimoms atskiros skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinimo rizikoms, nenustatyta.
III. Finansinė dalis
Žemės ūkio fondo turtas 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 137231,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. gruodžio 31 d., padidėjo
625 tūkst. Eur. Finansavimo suma iš valstybės biudžeto sudarė 137094,5 tūkst. Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 136,7 tūkst.
Eur. Per 2021 metus į valstybės biudžetą buvo įskaityta 122,5 tūkst. Eur palūkanų, gautų iš lengvatinių paskolų pagal Finansinę
priemonę nukentėjusiems nuo COVID-19 gavėjų.
Finansų tarpininkams grąžinant lengvatines paskolas, 2021 m. laikinai laisvos lėšos buvo investuotos į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius. 2021 m. gruodžio 31 d. investuotos lėšos sudarė 6498,8 tūkst. Eur.
Pagal Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių sąlygas finansų tarpininkui kas ketvirtį
mokamas valdymo mokestis, priklausantis nuo veiklos rezultatų, t. y. nuo išskolintų Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo
nepalankių klimato reiškinių lėšų sumos. Už 2021 m. finansų tarpininkui apskaičiuotas valdymo mokestis sudarė 6,1 tūkst. Eur.
Nuo Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimo pradžios finansų tarpininkui už veiklos
rezultatus apskaičiuota bendra valdymo mokesčio suma – 6,2 tūkst. Eur. Bendrovės valdyba patvirtino Finansinės priemonės
nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių 2021 metų sąmatą – 38 tūkst. Eur. Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo
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nepalankių klimato reiškinių administravimui 2021 metais panaudota 32,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus: darbo užmokesčiui – 24,7
tūkst. Eur, išlaidoms vidaus informacinės sistemos kūrimui, palaikymui – 3 tūkst. Eur, audito paslaugoms – 1 tūkst. Eur,
viešinimui – 3 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 1,1 tūkst. Eur.
Bendrovės valdyba patvirtino Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 2021 metų sąmatą – 230 tūkst. Eur.
Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 administravimui 2021 metais panaudota 190,3 tūkst. Eur, iš to skaičiaus:
darbo užmokesčiui – 131,4 tūkst. Eur, išlaidoms vidaus informacinės sistemos kūrimui, palaikymui – 20 tūkst. Eur, viešinimui –
8,1 tūkst. Eur, auditui – 2,6 tūkst. Eur, banko sąskaitos aptarnavimo paslaugoms – 23 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms – 5,2 tūkst. Eur.
Išlaidos, kurių nebuvo galimybės priskirti tiesiogiai vienai iš Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių priemonių
įgyvendinimui (komunalinės, ryšių paslaugos, kanceliarinės prekės ir pan.), buvo paskirstytos proporcingai priemones
administruojančių darbuotojų faktiškai dirbtam darbo laikui nuo visų Bendrovės darbuotojų dirbtų valandų skaičiaus.
2021 metų pradžioje prie Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių priemonių administravimo dirbo 8 Bendrovės
darbuotojai, kurių bendras etatinis krūvis sudarė 3,2 etato. 2021 metų pabaigoje prie Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių
priemonių administravimo dirbo 13 Bendrovės darbuotojų, kurių bendras etatinis krūvis sudarė 5,4 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.
3 lentelė. Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis 2021 metais
Darbo užmokesčio dalis
Pastovi darbo užmokesčio dalis
Kintama darbo užmokesčio dalis
Iš viso:

Suma Eur/mėn.
2903
1451
4354

Bendrovės direktoriui darbo užmokestis mokamas iš Bendrovės lėšų. Už darbą, administruojant Finansinę priemonę
nukentėjusiems nuo COVID-19, 2021 metais Bendrovės direktoriui už dalį darbo laiko iš Žemės ūkio fondo lėšų buvo sumokėta
6,5 tūkst. Eur, Bendrovės kolegialiems valdymo organams iš Žemės ūkio fondo lėšų darbo užmokestis nebuvo mokamas.
Sandorių su susijusiomis šalimis 2021 m. sudaryta nebuvo.
Informacija apie reikšmingus sandorius pateikta 1 priede.
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IV. Ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai
Bendrovė yra atsakinga už Žemės ūkio fondo skatinamųjų finansinių priemonių valdymą, administravimą ir lėšų
apskaitą.
Bendrovė toliau vykdys Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių administravimą ir
monitoringą – apskaitys grįžtančias Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių lėšas, apskaičiuos
finansų tarpininkui priklausantį valdymo mokestį, atliks finansų tarpininko suteiktų paskolų išlaidas pagrindžiančių dokumentų,
lėšų pervedimo patikrą, Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių rizikos vertinimą. Finansinės
priemonės nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių įgyvendinimo terminas – 2025 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė 2021 metais toliau vykdys Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimą ir
administravimą, tai yra Bendrovė apskaitys grįžtančias Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 lėšas, tikrins jų
atitikimą finansų tarpininkų pateiktų ataskaitų duomenims, tikrins paskolų panaudojimo tinkamumą pagal iš galutinių naudos
gavėjų gaunamus paskolų pagal paskirtį panaudojimą pagrindžiančius dokumentus, vertins Finansinės priemonės nukentėjusiems
nuo COVID-19 riziką. Finansinės priemonės nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimo terminas – 2030 m. birželio 30 d.
Bendrovė 2022 metų pradžioje informaciją apie pagalbos gavėjus, kuriems pagal Finansinę priemonę nukentėjusiems
nuo COVID-19 ataskaitiniais metais skirta pagalba paskolomis, pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri gautą
informaciją

paskelbia

Europos

Komisijos

valstybės

pagalbos

skaidrumo

viešos

paieškos

svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos.

L. e. direktoriaus pareigas

Romalda Globienė
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1 priedas
Bendrovės, Žemės ūkio fondo valdytojo, reikšmingi sandoriai
Sandorio šalis
Pavadinimas

Kodas

Registras

Sandorio objektas

Suma, Eur

Adresas

Juridinių
asmenų
registras
Juridinių
asmenų
registras

J. Jasinskio g.
14A, Vilnius

110086034

Juridinių
asmenų
registras

Savanorių pr.
363-211,
Kaunas

11 680 000,00

UAB SME
Finance

304254910

304862948

Antano
Tumėno g. 4,
Vilnius
Lvovo g. 25,
Vilnius

1 000 000,00

UAB PayRay
Bank
AB SEB
bankas

112021238

Juridinių
asmenų
registras
Juridinių
asmenų
registras
Juridinių
asmenų
registras

Konstitucijos
pr. 24, Vilnius

7 000 000,00

KB RATO
kredito unija

112043124

Jungtinė
centrinė kredito
unija, veikianti
pagal Jungtinės
veiklos
(partnerystės)
sutartį

304739874

Kooperatinė
bendrovė
Lietuvos
centrinė kredito
unija, veikianti
pagal Jungtinės
veiklos sutartį

Ukmergės g.
223-4, Vilnius

Suteikti
finansų
tarpininkui
Finansinės
priemonės
nukentėjusiems nuo COVID-19
lėšas, o finansų tarpininkas
įsipareigoja šias lėšas išskolinti
galutiniams naudos gavėjams iki
2021-12-31.

20 000 00,00

8 500 000,00

5 500 000,00
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