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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau Valstybės žemės fondas) kodas – 120093212, 

PVM mokėtojo kodas – LT200932113, registracijos ir buveinės adresas – Konstitucijos pr. 23 – 401, 

Vilnius.  

Valstybės žemės fondo vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. birželio mėn. 30 d. buvo - 179 

darbuotojai, 2021 m. birželio mėn. 30 d. buvo - 186 darbuotojai. 

Valstybės žemės fondas įsteigtas 1961 m. gegužės mėn. 24 d. iš valstybės turto ir nuosavybės 

teise priklauso valstybei. Valstybės žemės fondas turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja turto patikėjimo 

teisėmis. Valstybės žemės fondo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija.  

Valstybės žemės fondas turi nesavarankiškus struktūrinius skyrius didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, taip pat turi gamybines grupes, teikiančias visas 

žemėtvarkos bei geodezijos paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims Panevėžio, Ignalinos, 

Anykščių, Utenos, Skuodo miestuose.   

Valstybės žemės fondas veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje - atlieka žemės reformos, 

žemėtvarkos, kraštotvarkos ir teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, GIS 

kūrimo, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro bei kitus komercinius darbus, nurodytus 

įmonės įstatuose. Komercinės veiklos darbai vykdomi laimėjus konkursus pagal viešųjų pirkimų 

procedūras. Valstybės žemės fondas pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą ir Lietuvos Respublikos 

melioracijos įstatymą atlieka valstybės deleguotas funkcijas. Pagal Žemės įstatymą rengia duomenis apie 

šalies žemės fondo būklę, vykdo žemės išteklių naudojimo stebėseną, tvarko Lietuvos Respublikos 

žemės informacinę sistemą. Pagal Melioracijos įstatymą atlieka melioracijos darbų ir melioracijos 

statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Šių funkcijų įgyvendinimui skiriamos dotacijos iš valstybės 

biudžeto. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymą Valstybės žemės fondas vykdo valstybinės žemės 

sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. Ši valstybės deleguota funkcija priskiriama komercinei veiklai, 

nes neskiriamos dotacijos patirtoms išlaidoms kompensuoti. 
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2. APSKAITOS PRINCIPAI 

Valstybės žemės fondo tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitose visos sumos apskaitytos ir 

pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais, kuri yra Valstybės žemės fondo funkcinė 

valiuta. 

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu. 

Valstybės žemės fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.  

Tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. 

birželio mėn. 30 d., yra neaudituotos. 

 

Atitikimo patvirtinimas 

Valstybės Žemės fondo tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 

2022 m. birželio mėn. 30 d. parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau - 

TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir jų aiškinimais. 

 

 Tarpinių 2022 m. šešių mėnesių bendrosios paskirties finansinėms ataskaitoms taikytas 1–ojo 

Tarptautinio apskaitos standarto (toliau – TAS) 3 str., kuriame nurodoma, kad šis standartas netaikomas 

sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų, rengiamų pagal 34-ąjį TAS ,,Tarpinė finansinė atskaitomybė“, 

struktūrai ir turiniui. Tačiau šioms ataskaitoms yra taikomi 1–ojo TAS 13 - 41 str. reikalavimai – 

pateikiama informacija apima einamuosius finansinius metus, atskleidžiami visi įvykiai ir sandoriai, 

kurie yra svarbūs, norint suprasti Valstybės žemės fondo tarpinio ataskaitinio laikotarpio galimybes 

uždirbti pajamas ir kurti pinigų srautus, jo finansinę būklę ir likvidumą.  

     

3. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 

Ilgalaikiam nematerialiajam turtui, priskiriamas turtas, jeigu jį ketinama naudoti ilgiau nei 

vienerius metus, taip pat galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą. Nematerialusis turtas yra 

amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per numatytą naudingo tarnavimo laiką. 

Nematerialiojo ilgalaikio turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2022-01-01  2022-06-30)      Eurais 

  Programinė įranga   

Įsigijimo savikaina 2021-12-31 186682 

Turto įsigijimas per 2022 m. 1 - 6 mėn. 0 

Nurašytas turtas per 2022 m. 1 - 6 mėn. (-) 0 

Įsigijimo savikaina 2022-06-30 186682 

Sukaupta amortizacija 2021-12-31 174715 

Amortizacija per 2022 m. 1 - 6 mėn. 6031 

Atstatantys įrašai per 2022 m. 1 - 6 mėn. (-) 0 

Sukaupta amortizacija 2022-06-30 180746 

Likutinė vertė 2021-12-31 11967 

Likutinė vertė 2022-06-30 5936 

 

Per atskaitinį laikotarpį ilgalaikiam nematerialiajam turtui vertės sumažėjimas nenustatytas.  
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4. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

Ilgalaikiam materialiajam turtui, priskiriamas turtas, jei jo tarnavimo trukmė ilgesnė nei vieneri 

metai. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir 

bet kokius turto vertės sumažėjimo nuostolius. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro 

išlaidos, tiesiogiai susijusios su turto įsigijimu. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai 

proporcingą metodą per naudingo tarnavimo laiką. 

Valstybės žemės fondas vadovaudamasis 2022 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 269 ,,Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui  

patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo“, 2022 m. balandžio 26 d. perdavė valstybės įmonei 

Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą – dalį patalpų administraciniame gamybiniame pastate (unikalus pastato numeris – 

2798-6004-5013, bendras perduodamų patalpų plotas – 168,11 kv. m.) Panevėžyje, Respublikos g. 63.  

Perduotų patalpų likutinė vertė 2022 m. balandžio 26 d. sudarė 116452 eurų sumą, bendra likutinė vertė 

susidėjo iš dviejų dalių:  

- registruotos Valstybės žemės fondo savininko kapitalo dalyje – 19881 eurų sumos, kuria 

perdavus patalpas registruojamas Valstybės žemės fondo savininko kapitalo sumažėjimas; 

- pinigais gautos dotacijos pastato remontui dalies – 96571 eurų sumos, kuria perdavus patalpas 

registruojamas gautos neamortizuotos dotacijos sumažėjimas. 

Materialiojo ilgalaikio turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį (2022-01-01  2022-06-30)                      Eurais       

Rodikliai 
Pastatai ir 

statiniai 

Transporto 

priemonės 

Kiti įrenginiai 

prietaisai ir įrankiai 

Iš viso 

 

Įsigijimo savikaina 2021-12-31 1583611 307887 375629 2267127 

Turto įsigijimas per 2022 m. 1 - 6 mėn. 0 0 57057 57057 

Nurašytas turtas per 2022 m. 1 - 6 mėn. (-) (149423) (13205) 0 (162628) 

Įsigijimo savikaina 2022-06-30 1434188 294682 432686 2161556 

Sukauptas nusidėvėjimas 2021-12-31 396823 288139 278349 963311 

Nusidėvėjimas per 2022 m. 1 - 6 mėn. 7901 7093 21950 36944 

Atstatantys įrašai per 2022 m. 1 - 6 mėn. (-) (32972) (13204) 0 (46176) 

Sukauptas nusidėvėjimas 2022-06-30 371752 282028 300299 954079 

Likutinė vertė 2021-12-31 1186788 19748 97280 1303816 

Likutinė vertė 2022-06-30 1062436 12654 132387 1207477 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikiam materialiajam turtui vertės sumažėjimas nenustatytas.  

 

5. ATSARGOS  

  Atsargų likutis sandėlyje ir eksploatacijoje                                   

Atsargų pavadinimas 2022-06-30 2021-12-31 

Kiekis 

Vnt./ l 

Suma  

eurais 

Kiekis 

Vnt./ L 

Suma 

eurais 

Riboženkliai (vamzdis ir kepurėlė su pleištu komplektas)  77400 40939 20000 5289 

Kasetės – toneriai  0 0 45 2835 

Baterijos (įvairios matavimo prietaisui Trimble) 0 0 10 1331 

Kalendoriai 2022 m. (stalo, 3-jų dalių ir Extra A5, žalias) 0 0 250 857 

Kalendorių įspaudas 0 0 78 61 
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Tušinukai (Cosmo Echo ir Marieta Soft) 0 0 510 350 

Užrašas – šilkografija  0 0 76 243 

Atliekų konteineris Xerox 008r13061  0 0 1 17 

Dezinfektantas rankoms gelis 0,72 l 0 0 2 7 

Kaukės medicininės veido 0 0 150 201 

Striukė pašiltinta su gobtuvu ir įmonės logotipu 0 0 38 961 

Iš viso (sandėlyje):  77400 40939 21160 12152 

Degalų likutis automobilių bakuose (litrais- l )   1234,634 1917 1250,668 1250 

Iš viso:  ------------ 42856 ------------ 13402 

   

Atsargų savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygi jų grynajai galimo realizavimo 

vertei. Laikotarpio pabaigoje likusios atsargos yra vėliausiai įsigytos. Jos yra neapgadintos, visiškai 

naujos.  

 

6. PIRKĖJŲ SKOLOS  

Lyginamoji pirkėjų skolų senėjimo analizė                                                                               Eurais 

 

Data 

Nepradelstos 

gautinos 

sumos 

Pradelstos gautinos sumos Visos 

pirkėjų 

skolos 

iki 30 

dienų 

31-60 

dienos 

61-90 

dienos 

91-182 

dienos 

183-365 

dienos 

daugiau nei 

366 dienos 

2021-03-31 117044 26251 34988 12429 6157 1341 10466 208676 

2021-06-30 140542 27474 5517 2619 8242 4284 9920 198598 

2021-12-31 80238 12406 7425 2084 11405 4629 11794 129981 

2022-03-31 166942 42921 16392 3634 6226 5905 9527 251547 

2022-06-30 129288 90210 16705 7000 8862 2115 9474 263654 

 

 

7. KITOS GAUTINOS SUMOS  
                Eurais 

 2022-06-30 2021-12-31 

*LR Žemės ūkio ministerija  495500 0 

Avansinis pelno mokestis ir kt. mokesčiai  64 225 

Juridiniams ir fiziniams asmenims apmokėtos kitos paslaugos 920 771 

Pasiūlymo, sutarčių vykdymo ir kt. užtikrinimo garantai perkančiosioms organizacijoms 6590 390 

Iš viso: 503074 1386 

 

*Valstybės deleguotoms funkcijoms - Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės 

tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) priemonėms ,,Atlikti melioracijos darbų ir 

melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą’’ ir „Vystyti ir palaikyti Lietuvos erdvinės 

informacijos infrastruktūrą“ vykdyti Valstybės žemės fondui yra skiriamos vienerių finansinių metų 

valstybės biudžeto dotacijos patirtų sąnaudų kompensavimui. Už atliktus darbus LR Žemės ūkio 

ministerija apmoka ketvirčiais.  

 

8. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS   

                                                                                                                                                    Eurais  

 2022-06-30 2021-12-31 

Sukauptos pajamos už 2021 m. atliktus darbus pagal vidinius aktus 0 95525 

Leidimas reklamai iki 2030 m. 56 60 

Nario mokestis Lietuvos architektų rūmams 0 187 

Ateinančių metų automobilių CA ir KASKO draudimas  501 1167 
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Ateinančių laikotarpių spauda (Lexnet ir kt.)  219 305 

Pasiūlymo ir sutarčių sąlygų įvykdymo garantinių raštų mokesčiai  1802 4266 

Automobilių plovimas ir valymas 0 605 

Programinės įrangos (licencijų) palaikymo mokesčiai 698 7785 

Nekilnojamojo turto draudimas 4 4 

Iš viso: 3280 109904 

 

 

9. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS 

Vadovaudamasis 2022 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 269 ,,Dėl 

valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui  patikėjimo teise valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo“, 2022 m. balandžio 26 d. Valstybės žemės fondas perdavė valstybės įmonei Turto 

bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo 

teise valdytą nekilnojamąjį turtą – dalį patalpų administraciniame gamybiniame pastate (unikalus pastato 

numeris – 2798-6004-5013) Panevėžyje, Respublikos g. 63 ir sumažino įmonės savininko kapitalą 19881 

eurų suma.  

Įmonės savininko kapitalas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 1915957 eurų sumą. 

 

10. DOTACIJOS ILGALAIKIU TURTU  

LR Žemės ūkio ministerija, įmonės savininkas, 2006 – 2008 metais finansavo Valstybės žemės 

fondo gamybinio – administracinio pastato Panevėžyje, adresas - Respublikos g. 63, kapitalinio remonto 

darbus. Gautos dotacijos suma padidinta pastato vertė, kuri nudėvima per likusį pastato naudingą 

tarnavimo laiką. Vadovaudamasis 2022 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

269 ,,Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo“,  Valstybės žemės fondas 2022 m. balandžio 26 d. perdavė valstybės 

įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei nuosavybės teise 

priklausantį, patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą – dalį patalpų administraciniame gamybiniame 

pastate (unikalus pastato numeris – 2798-6004-5013) Panevėžyje, Respublikos g. 63 ir sumažino 

dotacijos, kuri buvo gauta pastato remontui, likutį – 96571 eurų suma.  

**Valstybės žemės fondas pagal Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programą 2012m. – 2015 m. 

vykdė Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros priemonę. Šią 

priemonę LR valstybės biudžeto lėšomis finansavo LR Žemės ūkio ministerija. Iš šios programos lėšų 

buvo įsigyta ilgalaikio turto, kurio įsigijimo savikaina 2022 m. birželio mėn. 30 d. sudarė 56687 eurų 

sumą, likutinė vertė – 3 eurų sumą. 
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Dotacijos turtu judėjimas per 2022-01-01 2022-06-30 laikotarpį                                                           Eurais                                              

 

 

 

Nematerialus 

turtas 
Padidinta 

pastato 

vertė  

 

Transporto 

priemonės  

Prietaisai ir 

įrankiai 

 

Iš viso 

 Programinė 

įranga  

Įsigijimo savikaina 2021-12-31 **4692 334323 **45872 **6123 391010 

Turto įsigijimas per 2022 m. 1-6 mėn. 0 0 0 0 0 

Nurašytas turtas per 2022 m. 1-6 mėn. (-) 0 (111428) 0 0 (111428) 

Įsigijimo savikaina 2022-06-30 **4692 222895 **45872 **6123 279582 

Sukauptas nusidėvėjimas 2021-12-31 4691 43461 45871 6122 100145 

Nusidėvėjimas per 2022 m. 1-6 mėn. 0 1486 0 0 1486 

Atstatantys įrašai per 2022 m. 1-6 mėn. (-) 0 (14857) 0 0 (14857) 

Sukauptas nusidėvėjimas 2022-06-30 **4691 30090 **45871 **6122 86774 

Iš viso dotacijų turtu likutinė vertė 2021-12-31 **1 293369 **1 **1 293372 

Iš viso dotacijų turtu likutinė vertė 2022-06-30 **1 192805 **1 **1 192808 

 

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikiam nematerialiajam ir materialiajam turtui vertės sumažėjimas 

nenustatytas.  

 

11. DOTACIJOS PINIGAIS  

1. Valstybės žemės fondas pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir 

fitosanitarijos vystymo programą (15-001) vykdo „Vystyti ir palaikyti Lietuvos erdvinės informacijos 

infrastruktūrą“ priemonę – plėtoja ir palaiko žemės informacinę sistemą, atlieka dirvožemio erdvinių 

duomenų rinkinio, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio ir apleistų žemių 

erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo paslaugas, vykdo ,,Atlikti melioracijos darbų ir melioracijos 

statinių naudojimo valstybinę priežiūrą” priemonę – atlieka melioracijos darbų ir melioracijos statinių 

naudojimo valstybinę priežiūrą ir valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų 

organizavimą ir koordinavimą.  

Šiai programai įgyvendinti Valstybės žemės fondui  skiriamos vienerių finansinių metų valstybės 

biudžeto lėšų dotacijos patirtų sąnaudų kompensavimui.  

2. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalį Valstybės žemės fondui 

deleguota funkcija – žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonė, 

įskaitant privačios žemės įsigijimą valstybės vardu pasinaudojant šiame įstatyme nustatyta pirmumo 

teise. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nustatyta lėšų paskirstymo tvarka, 20 procentų lėšų, gautų 

už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, Valstybės žemės fondui 2016 m. spalio 

27 d. pervedė 131084 eurų sumos dotaciją. Pagal paskirtį dotacija išskaidyta į dalis - investicijoms – 

100000 eurų suma, patirtoms sąnaudoms kompensuoti – 31084 eurų suma. 2017 m. pirmajame ketvirtyje 

priemonės įgyvendinimas sustabdytas tol, kol bus peržiūrėti teisės aktai, reglamentuojantys šios 

priemonės įgyvendinimą. Nepanaudotos dotacijos likutis 2022 m. birželio 30 d. pagal dalis sudarė 7295 
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eurų sumą patirtoms sąnaudoms kompensuoti ir 100000 eurų sumą investicijoms – iš viso 107295 eurų 

sumą. 

Gautų dotacijų panaudojimas sąnaudų padengimui per 2022-01-01 - 2022-06-30 laikotarpį                                 Eurais            

1. Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programa (15-001) 2. 

Žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonė, įskaitant privačios žemės įsigijimą 

valstybės vardu. 

Likutis iš viso: 2021-12-31 107295 

Gauta dotacija per 2022 m. 1 - 6 mėn. 856000 

Iš viso panaudota dotacijos per 2022 m. 1 - 6 mėn. (400243) 

Darbo užmokestis  376497 

Socialinis draudimas 6684 

Darbdavių socialinė parama (nedarbingumo pašalpos iš įmonės lėšų) 400 

Komandiruočių išlaidos (dienpinigiai ir nakvynė) 2155 

Ryšių paslaugos 78 

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 1009 

Transporto išlaikymas (degalai, draudimas, remontas) 5774 

Komunalinės paslaugos 5619 

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 871 

Kvalifikacijos kursai 46 

Kitos prekės ir paslaugos 1110 

Likutis iš viso: 2022-06-30  563052 

 

 

12.  PARDAVIMO PAJAMOS 
               Eurais  

 Pokytis % 2022-06-30 2021-06-30 

Pardavimo pajamos +18,1 1367298 1157724 

 

 

13. PARDAVIMO SAVIKAINA 
               Eurais 

Sąnaudų struktūra Pokytis % 2022-06-30 2021-06-30 

Žaliavos, gamybos atsargos  +46,0 40633 27837 

Apsaugos priemonės  nuo COVID - 19 +0,8 503 499 

Darbo užmokestis ir Sodra  +34,1 1024188 763727 

Komandiruočių sąnaudos (nakvynė, kelionė)  -41,5 600 1026 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas +47,5 36418 24696 

Ryšių paslaugos  -50,7 2205 4470 

Patalpų išlaikymas  +35,6 43680 32224 

Transporto išlaikymas +30,5 53164 40725 

Prietaisų išlaikymas +35,5 14487 10688 

VĮ Registrų centro paslaugos +17,9 97447 82630 

Pašto paslaugos +4,2 8575 8228 

Informaciniai skelbimai ir kt. +32,5 5880 4439 

Banko paslaugos -4,6 7250 7596 

Kvalifikacijos, kursai, mokymai, seminarai -59,1 2291 5605 

Skiepai prieš erkinį encefalitą ir sveikatos patikra +13,6 1521 1339 

Jungtinė veikla/ subranga -12,3 3550 4050 

Kitos sąnaudos   -59,7 1273 3156 

Iš viso: +31,4 1343665 1022935 
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14. BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 

              Eurais 

Sąnaudų struktūra Pokyčiai % 2022-06-30 2021-06-30 

Žaliavos, gamybos atsargos  +196,9 7922 2668 

Darbo užmokestis ir Sodra  +30,8 178056 136123 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas +3,3 5071 4907 

Ryšių paslaugos +8,0 380 352 

Patalpų išlaikymas +69,1 6108 3612 

Transporto išlaikymas      +55,4 2077 1337 

Prietaisų išlaikymas +88,8 3242 1717 

Soc. kultūros sąnaudos -9,8 615 682 

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise  nelyginama 38717 0 

Darbų sauga             0 984 984 

Nepriklausomo audito paslaugos 0 1008 1008 

Reklama -3,1 783 808 

Pašto paslaugos -32,5 662 981 

Įmonės profesinės veiklos civilinis draudimas 0 760 760 

Kitos sąnaudos +69,1 6183 3657 

Iš viso: +58,3 252568 159596 

 

 

15. KITOS VEIKLOS REZULTAS 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 Eurais 

Pajamų struktūra Pokyčiai % 2022-06-31 2021-06-30 

Gamybinių – administracinių patalpų nuoma +33,7 11275 8436 

Nepataisomų automobilių pardavimas aukcione -69,0 1600 5154 

Grąžintas žyminis mokestis nelyginama 0 17 

Iš viso pajamų: -5,4 12875 13607 

Sąnaudų struktūra    

Iš viso sąnaudų: 0 0 0 

Kitos veiklos rezultatas: -5,4 12875 13607 

 

 

16. KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS     
                  Eurais  

Pajamų struktūra Pokyčiai  % 2022-06-30 2021-06-30 

Grąžintos beviltiškos skolos nelyginama 6436 241 

Delspinigiai -91,4 38 443 

Iš viso: nelyginama 6474 684 

 

 

17. PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS  
               Eurais 

Sąnaudų struktūra Pokyčiai % 2022-06-30 2021-06-31 

Sumokėti delspinigiai, netesybos -92,2 518 6710 

iš viso: -92,2 518 6710 

 

 

18. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 

Valstybės žemės fondas, valdydamas piniginius išteklius, atlikdamas kitas veiklai būtinas 

finansines operacijas, patiria finansinę riziką. Rizikos valdymo politika sukurta tam, kad būtų galima 

nustatyti ir analizuoti rizikas, su kuriomis susiduriama, bei nustatyti jų leistinas ribas. Finansinės rizikos 
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vertinimas atliekamas sistemingai analizuojant Valstybės žemės fondo finansines ataskaitas, atskirai 

kiekvieno gamybinio skyriaus mėnesinius finansinius - ekonominius rodiklius. Tai leidžia operatyviai 

pastebėti neigiamus ir teigiamus įmonės veiklos pokyčius. 

Siekiant sumažinti kredito riziką, atsiskaitomosios sąskaitos atidarytos dviejuose komerciniuose 

bankuose, kurie priklauso atskiroms Europos ekonominės bendrijos šalims ir kurie pagal Standard & 

Poor´s turi itin gerus kredito reitingus, t.y. A-1 trumpuoju laikotarpiu ir A+ ilguoju.  

Įdiegtos procedūros, kurios leidžia sumažinti dėl pirkėjų nemokumo atsirandančią finansinę 

riziką. 

 

19. NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

Valstybės žemės fondo 2022 m. birželio 30 d. nebalansiniai įsipareigojimai už gautas sutarčių 

sąlygų ir pasiūlymų sąlygų įvykdymo garantijas sudarė 130505 eurų sumą, už įmonės bendrosios 

civilinės atsakomybės draudimo polisą – 30000 eurų sumą. 

Valstybės žemės fondas 2019 m. gruodžio mėn. baigė aštuonių Žemės konsolidacijos projektų 

įgyvendinimą pagal 2016 m. gruodžio mėn. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos sudarytas 8 sutartis dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės konsolidacijai“. Valstybės žemės fondas 

Europos Sąjungos paramos lėšomis sukūrė viešąsias infrastruktūras ir viešąsias erdves penkiose rajonų 

savivaldybių teritorijose (Telšių, Klaipėdos, Mažeikių, Joniškio, Panevėžio), kurių bendra statybų vertė 

sudarė 556825 eurų sumą. Viešosiose erdvėse įrengti statiniai užregistruoti Nekilnojamojo turto registre 

Lietuvos Respublikos nuosavybės teise, kurių bendra registruota vertė sudaro 374746 eurų sumą. Šiuos 

statinius laikinai patikėjimo teise valdo Valstybės žemės fondas ir juos apskaito užbalansyje. 

Valstybės žemės fondas neteks teisės į statinių valdymą patikėjimo teisėmis, kai vadovaujantis 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos 

„Parama žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-656 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 14 punkto nuostatomis ir savivaldybių tarybų sprendimais paramos 

lėšomis sukurtas viešąsias infrastruktūras ir viešąsias erdves projekto kontrolės laikotarpiu įsipareigos 

tvarkyti, valdyti, apdrausti, o po kontrolės laikotarpio perimti nuosavybėn rajonų savivaldybės. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą                            

Nr. 3D-507„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių 

patvirtinimo “ I skyriaus 4.21 papunktį, projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio 

mokėjimo prašymo ir galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos 
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išmokėjimo ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo, per kurį tikrinama, kaip 

paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

 

 

 

Direktorė                          Lina Zinkevičienė

                           

Vyriausioji finansininkė                             Alma Preidytė 














