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Neprtklatts0tllo attdltorlaUS lŠVada
Kontroliuojančiojo fondo,, lNVEGA fondas" steigėjams
Nuomonė

Mes atlikome UAB ,,lnvesticijų ir verslo garantijos" (toliau _ lmonė) valdomo kontroliuojančiojo
fondo ,,lNVEGA fondas" (toliau _ Fondas) finansinių ataskaitų auditą. Fondo finansines ataskaitas
sudaro:

o
.
o
.
o

2017 m. gruodŽio 31 d. finansinės būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų grynojo turto pokyčių ataskatta,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų Srautų ataskaita, ir

finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų santrauką

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Fondo 2017 m'
gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
SraUtUS pagal VieŠo1o sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės StandartUS.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagaltarptautinius audito Standartus (toliau -TAS). Mūsų atsakomybė pagalŠiuos
standartus išsamiai apibūdinta Šios iŠvados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybė už finansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomi nuo lmonės ir Fondo pagalTarptautinių buhalterių
etikos Standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau _ TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymo reikalavimus, susijusius su
auditu Lietuvos Respublikoje' Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mŪsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.
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UAB, yra Lietuvos ribotos ētsakomybės jmonė ir
nepriklau90mų KPMG jmonių narių, priklausančių Švoierijos jmonėi
,,KPMG lnternational Cooperative" {,,KPMG lnternational"), tinkIo narė.
visos tēi5ės saugomos.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų aSmenų atsakomybė už finansines ataSkaitaS
Vadovybė yra atsakinga už Šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
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 prrvalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veikIą 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 neturi
kitų realių alternatyvų, tik 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 dėI apgaulės ar klaidos, ir iŠleisti auditoriaus išvadą, kurio1e pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas uŽtikrinimas_taiaukŠto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
TAS. lŠkraipymai, kurie gali atsirasti dėI apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, jei9u galima
pagrjstai nUmatyti, kad atsklrai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdįmi auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

o
o

ir jvertiname finansinių ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. ReikŠmingo iškraipymo dėl apgaules
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikŠmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

Nustatome

Jgyjame SUpratimą apie su auditu susr.jusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume
pareikŠti nUomonę apie Fondo vidaus kontrolės veiksmingumą.

lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamUmą
bei su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą.

ir

vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų
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o

r

Padarome iŠvadą dėltaikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikŠmingų abejonių del Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesjj susi1usius atskleidimUs finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti SaVo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito
jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus iŠvados datos. Tačiau būsimijvykiai ar sąlygos
gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęSįi savo veiklos.

lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, strukįūrą

ir turinj, jskaitant atskleidimUS, ir

tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai
teiSingo pateikimo koncepciją.

ir

jvykiai taip, kad atitiktų

Mes, be visų kitų dalykų, prlvalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtj
ir atlikrmo laiką bei reikŠmingus audito pastebėjimUs, jskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nUstatome audito metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Do
Pa

A

s auditorius

Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. kovo 15 d.
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INVEGOS FONDAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUoDŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2-ojo

FINANsINĖjs BŪIGĖjs ATASKAITA
Nl. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS

VSAFAS

,,Finansinės būklės
ataskaita"
1 priedas

PAGAĮ 2ot7

20 18-03- 15
(data)

Eil.
Nr.
A.
I.
II.
III.

]V
B.

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialus turtas
Ilsalaikis mateliaĮus turtas
Ilsalaikis finmsinis turtas
Kitas ilsalaikis turtas
BIOLOGIIUS TURTAS

c.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsa.fsos

I.1
1.2
TT

I]I-

III.1

lĮI.2
III.3

IĮĮ'4

IiI.5
IiI.6
IV.

I.
II.

Iš

III

IV

IŠ

t.

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

I.1

I2
II.
II. 1.

il.2
ĮI.3

1r.4

ĮI'5
įt.6
lt.7
II.8
II.9
II.1O
II.1

1

F.

Ilsalaikiai isioareisoiimai
Ilsalaikiai finansiniai isipareisoiimaį
l1salaikiai atidėiiniai
Kif i ilsalaikiai isinareiooiimai
Trumoalaikiai isioareisoiimai
Ilsalaikiu atidėiiniu einamuiu metu dalis ir trumnalaikiai atidėiiniai
Ilpalaikiu isioreisoiimu einamuiu metu da-lis
Trumnalaikiai frnansiniai isioareisoiimai
Mokėtinos subsidiios. dotaciios į finansavimo sumos
Mokėtinos sumos i Europos Saiunsos biudŽeta
Mokėtįnos sumos į biudŽetus ir fondus
Mokėtinos socialinės iŠmokos
Gražrttini mokesčiai. imokos ir iu nermokos
Tiekėiams mokėtinos sumos
SukauDtos mokėtinos sumos
Kiįi trumoalaikiai isioareisoiimai
GRYI{ASIS TURTAS
Rezeruai

Į
II.

III.

l

ĮIl.2

Pateįkįmo uaĮiuta ir tįksĮumas: Eur
20t 7 m.
2Ot6 m.
gruodžlo 31 d.
gruodžio 31 d.
lo2 2al 544.4Į
9a 274 74Į.a9
ro2 2ar 544.41

9a 274 741.49

73 6t9 74a.55

7e 437 349.44

299 48s,0s
83 101.a1

1 :l.57 333 23

77 aat,6a

t7t 960,49

4a 674 776,r5
24 562 345.54
175 9()1 292.96

4r r90 758,12

5 220,13

t7L 375 208'42
23 053 007.32

744 322 196

kitu šaltiniu

ISIPAREIGOJIMAI

I.

ITT.

3.1

Atstrsos, iŠskyrus ilsalaiki materialųiį ir biolosini turtą, skirtą prduoti
Įlsalaikis materialusis ir biolosinis turtas. skirtas Darduoti
Tšankstiniai anmokėiimai
Per vienus metus sautinos sumos
Gautinos trumoalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės imokos
Gautinos finmsaūmo sumos
Gautinos sumos už turto naudoiima. Darduotas orekes. turta. oaslausas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos qautinos sumos
Trumpalaikės investiciios
Pinisai ir ninisu ekvivalentai
IS VISO TURTO:
FIIITAIYSAVIMO SUMOS
Iš valstvtlės tliudžeto

D.

Pastabos Nr.

Stralpsniai

Nuosawbės metodo įtaka
Sukauptas peruiršis ar defrcitas
Einamuiu metu peruirŠis ar deficitas
Ankstesniu metu neroiršis ar deficitas
IS VISO FINANSAVĮMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:

Generalinis direktorius

3.7

3.4
3.4
3.4

171 960,49

36 117 29A,OO
177 1t2 09t.73

L72 Į52 s45'33
21 671 029,74

150 481

4 Į75 553.14

4 Aa6 476.40

4 175 .553.14

4 AA6 476.40
3 954 196.10

136 720.57
747 047.3r
185 129.33

350 536.00

250 003.61
310 357.38
371 919.31
73 070.OO

350 536,00
277 466,00

73 070,00
73 070,00

3 706 615.93

73 r)70.OO

r75 907 292,96

177

tt2

097,73

Kęstutis Motiejūnas

(vieŠojo sektoriaus subjekto vadovas)

(vardas ir pavardė)

Jūratė Blėdaitė- Katilienė

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)
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INVEGOS FONDAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų

ataskaita"
1 priedas

vEIKĮos REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2oĮ7 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS
20 18-03- 15

(data)

Pateįkįmo uaĮįuta įr tįksįumas: Ėur

ril.

Nr.
A.
I.
II

II.1.
ĮI. 1.1

tr.2.
TI.2.T

ĮI.2.2
III.

III.1.
1II.2.

B
I

II.
III.

ry

c.

D.

Straipsnial
FINANSAVIMO PAJAMOS

Mokesčiu Daiamos srynaia verte
Mokesčiu pa'iamos
Pervestinu mokesčiu suma
Socialiniu imoku oaiamos grvnaia verte
Socialiniu imoku paiamos
Pervestinu socialiniu imoku suma
PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PA.]AMOS
Pasrindinės veiklos kitos oaiamos
Pervestinų pasrindinės veiklos kitu paiamų suma
PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS
NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU
SOCIALINIU ISMOKU
FINANSAVIMO

KlTOS

KITOS VEIKLOS SANAUDOS

r.

APsKAITos PoLITIKos I{EITIMo IR ESMINIŲ

G.
H.
I

3.9

PAGRINDINĒjS vEIxLos PERVIRŠIS AR DEFIclTAs
IIITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS

2016 m.

2 159 319,09

MoKESCIU IR socIALINIU ĮMoKU PAJAMoS

II.
III.

2oĮ7 m'
2 159 319,09

PAGRINDINFJS VEIIILOS PAJAMOS

I

E.

Pastabos
Nr

3.10

817 659.80
f817 659.80)
(2 159 319.091

12 159 319.09t

3 911 513,14
3 911 513,14

1

245 366.55

(1 245 366.55)

į3 911513.14l

(3

911 513.14)

PERVESTINOS I BIUDŽETA KITos VEIKLOS PAJAMOS

FINANSINES IR INVESTICINES VEIXLOS REZULTATAS

APSKAITOS I{LNDU TAISYMO ITAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ
NUosA\'^sBĖs METoDo ITAKA
NUOSA\TTBES METODO ITAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Generalinis direktorius

3.1

1

277 466-00

73 070.OO

277 466,00

73 070.OO

277 466,00

73 070,OO

Kęstutis Motiejūnas
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

Vyriausioji finansininkė

Jūratė Blėdaitė-Katilienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
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INVBGOS FONDAS
GRYNOJO TURTo PoKYČIŲ ATASKAITA UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUoDŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4-ojo VSAFAS ,Gr5,nojo turto

GRYNoJo TURTo PoKYčIŲ

poĘči

ATASKAITA*

ataskaita"
1 priedas

PAGAL 2oL7 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS

2018-03-15
(data)

Ėur

Pateikįmo uaĮiuta ir tįksluma's:

Tenka kontroliuoiančiaiam subiektui

Eil.

Straipsniai

Itr.
I
1.
2.

3.
4.
5.
6_

7
8.

9.
10.
11.

Į2.
13.
14.
15.
16.

1?.

Pastabos Nr,

Dalinink
kapitalas

3

4

2

Likutis 2015 m. gruodžio 31

d.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus

subiekto itaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam

subiektui įtaka

Kitos rezerv padidėjimo (sumžėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezentai
Kiti panaudoti rezewai
Dalinink (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo)
sumos
Ataskaitinio laikotarpio gr5masis perviršis ar deficitas
Likutis 2ot6 m. sTtįodžio 31 d.
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus
subiekto itaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam
subiektui itaka
Kitos rezervr.Į padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudarvti rezenrai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkrr (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžėjimo)
sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervįšis ar deficitas
Likutis 2()17 m'. gruodžio 31 d.
*PaŽymėįi ataskaitos laukai nepildomr.

Tikrosios

Nuosartybės

Kiti

vertės
rezervas

rezervai

5

6

metodo

įtaka

Sukauptas perviršis
ar deficitas prieš
nuosavybės metodo

Iš viso

8

9

įtaką

7

Mažu-

mos
dalis
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

73 070,OO
73 07(),OO

x

x

x

x

4

x
x
x
x
x

8

277 466,00

277 466.OO

35O 536,()(,

35() 536,()()

Kestutįs Motieiunas
(vardas ir pavardė)

J

Vyriausioii frnansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės a}tus)

73 070,OO
73 (,7().OO

x

(praŠas)

(t.

x
x

x
x

x
x

x

x

ratė Blėdaitė_Katilienė
(vadas ir pavardė)

INVEGOS FONDAS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
S-ojo VSAFAS ,,Pinigų srautų ataskaita"
1

priedas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
3l D. DUoMEI{IS

PAGAL 2OL7 M. GRUoDŽIo

20 18-03- 15
(data)

Eit.
!ūr.
1

A.
I.

L 1.1

1.I.2
L 1.3

r.t.4.
1.2

r.3
t.4.
I.5
I.6

11.4.

II.5.
II.6.
III

ĮI.1.
rr1.2.

ĮI.3.
rII.4.

II

I.

u.
c.
I
II

IIĮ.

D.

.1

2()17 m'
4

į4 a99 667.o9l.
24 385 650.41

2Ot6

Įt

m..

5

o42 375.77

30 081 188.53

Iš kitų šaltiniu
Iš mokesčiu
Iš socialinių imoku

9t4 622.39

valstvbės biudžeta
savivaldvbiu biudžetus
ES. užsienio va]stvbėms ir tarotautinėms orsanizaciioms
I kitus išteklių fondus
Viešoio sektoriaus subiektams
Kitiems subiektams

t 4t4

738.70

23 47t O2A.O2
Q6 54t 018,58)

28 666 449.83
(15 790 189,r1)

(26 54r 018.58)
Q 744 298.921

(I5 790 189,1

Į

II.3,

IV

2

PAGRINDINEjS vEIKlos PINIGŲ SRAUTAI
Iplaukos
Finansavimo sumos:
Iš valstvbės biudžeto
Iš savivaldvbės biudžeto
Iš ES' užsienio valstvbių ir tarptautiniu organžaciiu 1ėšų

Pervestos lėšos

T1.2.

I

Pastabos
Nr

Gautos palūkanos
Kitos iplaukos

II.

II.

Stralpsnlal

Už suteiktas paslauqas

II.1

B.

Pateįkimo uaįįuta įr tįksįumas: eurans

I

Išmokos

Socialiniu išmoku
Kitu oaslausu isipiiimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

IM/ESTICINĖS vEIKLos PINIGU SRAUTN
Ilealaikio turto (iŠskwus finansini) ir biolosinio turto isieiiimas
Ilealaikio turto (išskvrus finansini) ir biolosinio turto perleidimas
Ilsalaikio finansinio turto isisiiimas

Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotuiu indėliu {padidėiimas) sumžėiimas
Kiti investicinės veiklos pinisu srautai
FINANsINĖrs vEIKLos PINIGU SRAUTN
Įplaukos iš sautų paskolų
Gautu paskolu sražinimas
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMo ĮTAĮ(A PINIGŲ IR PINIGŲ
EK1IIVALENTU LIKUčIUI

(2

3.L.2.3.4
3.L.2,3.4

744 298.921

1)

(3 24A 623.641

(3 248 623.651

į6 65Ė 245.37|

Itg 666 543.651

(5 949 459.651
42 t94 214,28
Į42 9oo 000.00)

(53 294 9t2.78\

33 628 369,13

29 t60 440.67
29 160 440,67

Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėiimas lsumažėiimas|
Plnleal lr oinieu ekūvaleįtai ataskaltlnlo lalkotaroio oradžioie
Pinicai ir oinieu ekvirralentai ataskaitinįo laikotaroio oabaisoie
Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

l11554 9Į2.46l
36 ĮL7 298.oo

24 562 385.54

20 536 272.79
15 581 025.2Į

36 tt7 298.OO

Kęstutis Motieiūnas

(vardas ir pavardė)

Jūratė Blėdaitė-Katilienė
(vardas ir pavardė)
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1.

Bendroji dalis

VieŠojo sektoriaus subjekto

pavadinimas
Proiekto kodas
Valdvtoias
Valdwoio kodas
ValdWoio adresas

Valdwoio telefono numeris
Valdvtoio fakso numeris

Valdvtoio el. paŠto adresas
Valdvtoi o interneto tinklalapis

Kontroliuojantysis fondas,,INVEGOS fondas"
VP2-2.3-ŪM-0 1-K-o2-0o 1
UŽdaroij akcinė bendrovė -Investiciiu ir verslo saIantiios"
1

10084026

Konstituciios pr. 7, t6 a., 09308 Vilnius
{8-5) 210 7510
{8-5) 210 751 1

info,@invesa.lt

www.invesa.lt

Remiantis trišale finansavimo sutartimi sudar5rta 2009 m. balandžio 7 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerĮos,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAI} ,,Investicijų ir verslo garantĮos" (toliau - ]NVEGA), INVEGA paskirta
valdyti kontroliuojantįji fondą (toliau _ INVEGOS fondas} ir administruoti valstybės lėšas (piniginius išteklius) su sąlyga,
kad Lietuvos Respublika bus galutinė finansavimo ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius suteikto
finansavimo rezultatus.

INVEGOS fondas traktuojamas kaip išteklių fondas, neturintis juridinio asmens teisių, įsteigtas tam tikroms valstybės
pavestoms funkcįoms atlikti, gaunantis tik šiam fondui būdingas pajamas, kaupiantis lėšas atskiroje sąskaitoje bei
nustatyta tvarka naudojantis lėšas nustatytiems uždaviniams įslvendinti.

INVEGOS fondas, remiantis 2o06 m. gruodŽio 8

d. Europos KomisĮos

reglamento (EB) Nr. 1828/2006 (toliau

-

Įgruendinimo reglamentas) 43 straipsnio 3 dalimi, yra steigiamas kaip atskiras INVEGA padalinys, kuriam taikomos
konkrečios įglvendinimo taisyklės, numatytos Finansavimo sutartįe, naudojamos atskiros sąskaitos. INVEGOS fondas,
kuris yra įsteigtas nustatytiems tikslams į5lvendinti, neturi juridinio asmens statuso, jo savininkas yra Lietuvos
Respublika. Kadangi ĮNVEGos fondas nėra juridinis asmuo, samdomų darbuotojų neturi. INVEGoS fondas neturi
kontroliuojamų ir asocįuotųių subjektų.
Vadovaudamasi Įglvendinimo reglamento 43 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir siekdama atskirai tvarĘti INVEGoS fondo
apskaitą, INVEGA atidaro sąskaitą pavadinimu ,,INVEGA fondo sąskaita", kuri skirta visų su INVEGoS fondo lėŠomis
susĮusių finansinių srautų apskaitai tvarkyti. INVEGOS fondo sąskaita nėra banko sąskaita, į kurią būtų galima pervesti
pinigus, susijusius su INVEGoS fondo lėšomis. Šią sąskaitą sudaro apskaitos sistema su atskiru sąskaitų planu, kuriame
registruojamos visos pagal pobūdį grupuojamos ūkinės operacĮos, susĮusios tik su INVEGOS fondo lėŠomis.
Pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. t083 44 straipsnio b punktą, Ūkio ministerija, siekdama įsteigti

kontroliuojantįjį fondą bei įglvendinti fondo finansuojamas priemones, pagal sutartį perdavė INVEGoS fondui
administruoti 57 924 0O4 Eur sumą (toliau - piniginis įnašas). 2oI2 m. liepos 19 d. buvo pasiraŠ5rtas papildomas
susitarimas dėl papildomos 13 032 901 Eur sumos perdavimo INVEGoS fondui.

2ot2 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl 128 000 000 Eur sumos perdavimo nuo 2013 m. sausio 1 d.
INVEGOS fondui perėmus JEREMIE kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcĮas. Finansinių tarpininkų iki
2013 m. sausio 1 d. Europos investiciniam fondui (toliau - EIF) grą2intos lėšos (t7 7o9 025 Eur) nebuvo perduotos
INVEGOS fondui.

2oL3 m' gruodžio 3 d. INVEGOS fondo prieŽiūros komitete buvo priimtas sprendimas dėl INVEGOS fondo piniginio įnašo
maŽinimo ir 2oI4 m. birželio 2 d. pasirašytas susitarimas Nr. 9 ,,Dėl 2oo9 balandžio 7 d. finansavimo sutarties, sudarytos
tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerĮos, Lietuvos Respublikos finansų ministerĮos ir Uždarosios akcinės bendrovės
,,InvesticĮų ir verslo garantĮos", pakeitimo", INVEGOS fondo piniginį įnašą sumžinant 12 453 66| Eur ir jį greįinant
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. 2015 m. gruodžio 15 d. pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsaĘmo Nr. 4328 7 punktą INVEGOS fondo piniginis įnašas sumažinamas dar 1 7O8 311 Eur, o 2oL6 m. gegužės 11 d. vadovaujantis
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsaĘmo Nr. 4_290 ,,Dėl dalies į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų, skirtų
visuotinės dotacĮos priemonei ,,Dalinis palūkanų kompensavimas" grąžinimo į INVEGOS fondą' 1 punktu piniginis įnašas
buvo padidintas 217 314 Eur.
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2o16 m. birželio 13 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerĮos, Lietuvos Respublikos finansų ministerįjos ir INVEGoS
buvo pasiraŠfias susitarimas Nr. 15-32 ,,Dėl finansų inžinerįos priemonės ,,Garantįų fondas" perkėlimo į INVEGoS fondą'
(toliau - Susitarimas), kuriuo nustatyta, kad nuo 2016 m' birželio 30 d. finansų inžinerĮos priemonė,,Garantįų fondas"
perkeliama į INVEGOS fondą.2016 m. birželio 30 d. INVEGOS fondui perduodamas Garantijų fondo lėšų likutis sudarė
28 943 126 Eur, o perduodami nebalansiniai įsipareigojimai pagal suteiktas garantĮas sudarė 25 933 141 Eur. Susitarimo
pagrindu taip pat perduotos 5 518 793 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo teisės ir 54247 Eur dydžio INVEGOS
tiesioginių iŠlaidų avanso suma, kuri 20Į6 m' birželio 30 d. buvo pervesta Garantijų fondo valdytojui.

Kadangi INVEGOS fondas nėra juridinis asmuo, samdomų darbuotojų neturi. 2017 m. gruodŽio 31 d. INVEGOS fondo
valdymui buvo iš dalies paskirti 22 tiesiogiai dirbantys ir 11 netiesioginiai dirbančių INVEGA darbuotojų (netiesiogiai
dirbantys darbuotojai _ administracijos darbuotojai, finansininkai, teisininkai ir pan., 2 iš jų - vaiko priežiūros, kol vaikui
sueis 3 metai, atostogose); 2016 m. gruodžio 31 d. _ 22 tiesiogiai dirbantys ir 12 netiesiogiai dirbančių darbuotojų, 2 iš jų
vaiko priežiūros, kol vaikui sueis 3 metai, atostogose.

2.

Apskaitos politika

Pagrindiniai apskaitos principai, pritailryti rengiant INVEGOS fondo metines finansines ataskaitas

pasibaigusį 2o17 m' gruodžio 3L d., yra šie:

2.L.

už

laikotarpį,

Flnansinių ataskaitų forma

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau _
VSAFAS) reikalavimus. INVEGOS fondo buhalterinė apskaita organizuojama ir tvarkoma remiantis Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstat1rrnu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Fondo finansavimo
sutartimi bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2.2.

Finanslnlų ataskaltų valiuta

INVEGOS fondas apskaitą 2017 m. tvarkė
Respublikos nacionaline valiuta - eurais.

2.3.

ir

šiose metinėse finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos

Finanslnis turtas įr finanslnlal įstpareigoJimai

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra pripažįstami tada, kai INVEGoS fondas gauna ar pagal vykdomą trišalę
finansavimo sutartį gauna arba įryja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas
gauti turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėŽimo.

Finansinis turtas
Finansinis turtas Jrra priskiriamas Šioms grupėms: ilgalaikis ir trumpalaikis turtas į ne nuosavybės vertybinius popierius,
gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos, bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Finansinio turto
priskyrimas priklauso nuo finansinio turto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.
Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į tris grupes: parduoti laikomas finansinis turtas, finansinis turtas, laikomas
iki išpirkimo termino, bei gautinas sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos).
Parduoti laikomas finansinis turtas
Pirminio pripažinimo metu finansinis turtas yra vertinamas įsigįimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį
suma arba kito perduoto turto vertė. Paskesniais periodais parduoti laikomas turtas įvertinamas tikrįa verte. Tikrosios
vertės pasikeitimai yra pripažįstami linansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Skolos ir nuosavybės
vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržose, tikroji vertė nustatoma remiantis jų kotiruojamomis rinkos kainomis.
Neprekybinių vertybinių popierių tikrąsias vertes INVEGoS fondo vadovybė nustato, remdamasi geriausiu prognozuojamų
grynūų pinigų srautų, kurie atspindi ekonomines sąĘgas, kurios iŠsilaikys per vertybinių popierių grvavimo laikotarpi,
įvertinimu.
Investicįjos į rizikos kapitalo fondus, t.y. ,,Baltįos inovacijų fondą" (toliau - BIF), ,,Ko-investicinis fondas" (toliau _ Koinvest) ir ,,Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I" (toliau _ ASIPF), INvEGos fondo apskaitoje yra apskaitomos kaip
parduoti laikomas finansinis turtas.
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Finansinis turtas. laikomas iki išpirkimo termino

Iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas, nebent jų išpirkimo terminas
neviršįa dvylikos mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos dienos. Vertybiniai popieriai apskaitomi kaip trumpa-laikis
turtas, jei juos ketinama realizuoti per dvylika mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos datos.

Visi vertybinių popierių įsigijimai ir pardavimai yra pripžįstami jų pirkimo / pardavimo dieną. Pirminio pripažinimo metu
vertybiniai popieriai yra įvertinami įsigįimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina uŽ ji suma arba kito
parduoto turto vertė.

Iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomos amortizuota savikaina.

Laikinai laisvos INVEGoS fondo lėšos laikantis finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. 49
laikinai 1aisvų
"Dėl
valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11d.
nutarime Nr. 887 ,,Dėl uŽdarosios akcinės bendrovės ,,Investicijų ir verslo garantijos" veiklos" nustatytų apribojimų gali
būti investuojamos tik į:
o Valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacĮų' Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius

r

popierius;

Indėlius Lietuvoje veikiančiuose komerciniuose bankuose ir užsienio komercinių bankų filialuose (skyriuose).

Pagal finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. isakymą Nr. 49 ,,Dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo
taisyklių patvirtinimo" INVEGOS fondo indėlių trukmė turi būti ne ilgesnė nei 12 mėnesių.

Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra pripaŽįstamos apskaitoje įsigįimo savikaina. Vėlesniu
laikotarpiu toks finansinis turtas įvertinamas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
INVEGOS fondas ataskaitiniu laikotarpiu buvo suteikęs tikslines paskolas bankams, skirtas priemonėms,,Atviras kreditų
fondas" (toliau - AKF), ,,Atviras kreditų fondas 2" (toliau - AKF2) ir ,,Pasidalintos rizikos paskolos" (toliau _ FRSP)
finansuoti.
Pinieai ir pinieu ekvivalentai
Pinigus irjų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose

jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto, tačiau, jei pinigų ir jų ekvivalentų naudojimo arba
disponavimo jais laikas apribojamas ilgiau nei 12 mėnesių skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio
dienos, jie turi būti priskiriami prie ilgalaikio finansinio turto.
Pinigai ir

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus irjų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose, indėliai einamosiose sąskaitose, kitos
trumpalaikės labai likvidžios investicijos. Pinigų srautų ataskaita sudaryta tiesioginiu būdu.

Flnansinio turto vertės sumažėiimas
Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą yra įvertinama, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Yra laikoma, kad
finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto
pirminio pripžinimo, pasekmė, kuri turėjo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams.
Finansinio turto objektyvus vertės sumažėjimo įrodymas galėtų būti:
r reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba
r palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba
. tampa tikėtina' kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdytas finansinis reorganizavimas.
Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumžėjimo nuostolio suma yra pripažįstama kaip skirtumas
tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę finansinio turto apskaičiuotą palūkanų normą'
numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės.
Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumžėjimo nuostolių suma sumažėja ir Šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas
su įvykiu, kuris įvyko po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripžinti vertės sumažėjimo
nuostoliai yra atstatomi veiklos rezultatų ataskaitoje, bet tik tiek, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną
investicįos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo
ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti.
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Pagal FRSP priemonę INVEGOS fondas kartu su finansiniu tarpininku prisiima dalį paskolų negrąįinimo rizikos, kuri
įvertinama ir pripažįstama nuostoliu, jeigu kuri nors smulkaus ir vidutinio verslo (toliau - sW) paskola tampa laiku
negrĘinta SW paskola (kaip tai apibrėžta sutartyje, sudarytoje su finansiniu tarpininku), finansinio tarpininko prievolė
grąįinti paskolas paga| 9.2 punkto ,,Galutinis paskolų grąžinimas" nuostatas sumažinama tokiai laiku negrąžintai SW
paskolai taikomu nuostolio dydžiu. Nuostolio dydis * laiku negrąžintos SW paskolos grąžintinos pagrindinės sumos dydis
padaugintas iš rizikos pasidalįjimo normos. FRSP paskolos gavėjas (finansinis tarpininkas) privalo visą paskolos sumą
grąįinti ne vėliau kaip iki sutarties nutraukimo dienos. Todėl nuostolis, susįęs su pasidalinta rizika FRSP priemonėje,
INVEGOS fonde apskaitomas kaip gautinos paskolos vertės sumažėjimas prisiimtos rizikos dalimi.

Apskalčluotų oalūkanu normos metodas
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas - tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir
palūkanų pąiamų ir sąrraudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas.
Apskaičiuotų palūkanų norma (diskonto norma) _ tai palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai, susiję su finansiniu
turtu ar finansiniu įsipareigojimu, diskontuojami visą to turto ar įsipareigojimo turėjimo laiką arba iki kitos jo
perkainojimo dienos.

Flnanslniai isipareisoiimai
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą
sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripžįstami
finansiniais įsipareigojimais, koljie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.
Pirminio pripžinimo metu finansiniai įsipareigojimai

5rra įvertinami įsigijimo savikaina, su sandorio sudarymu susĮusios
išlaidos pripžįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais finansiniai
įsipareigojimai apskaitomi:
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai _ amortizuota savikaina;
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigĮimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai, susĮę su rinkos kainomis - tikrąja verte (tokių INVEGOS fondas neturi).

2.4.

AttdėJtniai

Atidėjinys apskaitomas tada, kai atitinka visus šiuos pripžinimo kriterijus:
- kai dėl įvykio praeiŲje INVEGOS fondas turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą);
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
- tikėtina, kad jam įvykdyti INVEGOS fondui bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai;
- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Suma, pripažinta atidėjiniu, yra geriausias įvertinimas, reikalingas padengti dabartinius ataskaitinio laikotarpio

įsipareigojimus, atsižvelgiant į rizikas ir neapibrėžtumus, kylančius iš Šio įsipareigojimo.

INVEGOS fonde galimi nuostoliai dėl suteiktų garantijų pagal FRSP, ,,Portfelinės garantĮos" (toliau - FLPG), GarantĮų
fondas (toliau - GIF) ir Garantįjų fondas 2 (toliau - GIF2) priemones yra pateikiami kaip atidėjiniai garantijų išmokoms.
INVEGOS fondas formuoja atidėjinius garantĮų išmokoms tikėtinos vertės metodu pagal rizikos grupes.

Taikant tikėtinos vertės metodą, atidėjinys formuojamas priklausomai nuo rizikos grupės
Garantuotų paskolų užtikrinimo priemonės formuojant atidėjinius neįvertinamos.

2.5.

Sukauptas perviršis (deficitas}

Sukauptas perviršis (deficitas) - INVEGOS fondo veiklos rezultatas.

l3
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2.6.

PaJamų lr sąnaudų pripažlnlmas

Paiamos
INVEGOS fondas ekonominės veiklos nevykdo. Pa_lūkanos iš finansų inžinerijos priemonių, garantįjų mokestis, palūkanos
už laikinai laisvų INVEGoS fondo lėšų investavimą į terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius bei 1ėšas, laikomas
atsiskaitomojoje banko sąskaitoje, už kurios likutį gali būti mokamos palūkanos ir kitos pajamos, yra įskaitomos į
valstybės biudžetą'
INVEGOS fondas registruoja ir šiose finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą pervestinas pajamas,
kadangi ekonominė veikla nevykdoma - skirtumas tarp apskaičiuotų pajamų ir į biudžetą pervestinų pajamų Ęus nuliui'
Sanaudos

INVEGOS fondo sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai gaunamos paslaugos,
atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcŲas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

INVEGOS fondo valdymo sąnaudos apima INVEGoS tiesiogines išlaidas ir susįusias išlaidas.
Tiesioginės išlaidos _ INVEGOS standartinės išlaidos: darbo uŽmokesčio bei darbo vietos išlaikymo sąnaudos.
Susijusios išlaidos:

o
.
.
o
.

r

INVEGoS fondo banko sąskaitos atidarymo, išlaiĘmo ir administravimo iŠlaidos;
išlaidos, susijusios su INVEGoS fondo vidinės informacinės sistemos sukūrimu;
iŠlaidos, susijusios su INVEGoS fondo auditu;
INVEGoS fondo viešinimo, rinkodaros ir komunikacĮos Lietuvoje išlaidos;
iŠlaidos susijusios su INVEGoS fondo pasitelktais advokatais ir / ar kitus išoriniais konsultantais, pavy-zdŽiui,
patarėjais mokesčių ir / ar kitais klausimais;
kitos iŠlaidos, būtinos priemonei įsrvendinti, dėl kurių INVEGA ir ministerijos gali susitarti ir apibrėžti jas kaip
susijusias išlaidas.

Taip pat INvEGos fondo išlaidos apima vald5rmo mokesčius, mokamus finansiniams tarpininkams už į5rvendinamos
finansų inžinerijos priemonės FRSP administravimą.

2.7.

Finansavimo sumos

Gautinos finansavimo sumos pripžįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos,
jeigu jos atitinka šiuos kriterĮus:
finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatJįos 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.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų

finansavimo sumų sąskaitą.

į

gautų

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms

kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

2.a.

Finansinės rlzikoe valdymas

Likvidumo

ržika

Likvidumo rizika INVEGoS fonde kontroliuojama tinkamai planuojant pinigų srautų poreikius, kurie kontroliuojami

nustatant limitus pinigų srautų trūkumams ir juos diversifikuojant.

INVEGOS fondo lėšų likvidumas yra užtikrinamas, įgrvendinant 2001 m. vasario 28 d. įsakyme Nr' 49 ,,Dė1 Laikinai laisvų
valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11d.
nutarime Nr. 887 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Investicįjų ir verslo garantijos" veiklos" nustatytus apribojimus.

14

INVEGOS FONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
INVEGOS fondo likvidumo rizika eliminuojama, nes:

_ laikinai laisvos lėšos investuojamos tik i likvidžius ir nerizikingus finansinius instrumentus
- Valstybės
(Vyriausybės), Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius popierius ir terminuotuosius indėlius

komerciniuose bankuose.
Užsienio valiutos ržika

INVEGOS fondas veiklą vykdo tik vietine valiuta (eurais)
Palūkanu normos rizika

INVEGOS fondas neturėjo išvestinių priemonių palūkanų normos rizikai valdyti. INVEGOS fondas neturi jokio turto ar
reikšmingų įsipareigojimų, už kuriuos būtų mokamos kintamos palūkanos. InvesticĮos į LR Vyriausybės vertybinius
popierius yra laikomos iki išpirkimo. Vadovybės manJrmu' INVEGOS fondas nesusiduria su reikšminga palūkanų normos
rizika.
Kredito rizika
INVEGOS fondas susiduria su kredito rizika:
Investuojant laikinai laisvas lėšas - ši rizika valdoma diversifikuojant investicįjų terminus ir investuojant laikinai
laisvas lėšas ne iĘsniam negu iki 3 metų trukmės laikotarpiui, taip pat laikantis finansų ministro 2001 m. vasario
28 d. įsaĘme Nr. 49 ,,Dėl laikinai laisvų vaĮstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 nutarime Nr. 887
uŽdarosios akcinės bendrovės,,Investicijų ir verslo
"Dėl

garantĮos" veiklos" nustatytų apribojimų, pagal kuriuos laikinai laisvos lėšos gali būti investuojamos tik į
neržikingas investavimo priemones:
. valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacĮų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius

o

popierius;
indėlius Lietuvoje veikiančiuose komerciniuose bankuose ir užsienio komercinių bankų filialuose (sĘriuose).

Priimant investavimo sprendimą atsižvelgiama į kredito reitingus, suteiktus tarptautinių kredito reitingų agentūrų.
Suteikiant paskolas - paskolų ržiką INVEGoS fondas valdo:
. Finansiniai tarpininkai, teikiantys paskolas iŠ priemonės AKF ir AKF2, pasirašo maksimalaus įkeitimo sutartis;
o Paskoloms, suteiktoms pagal priemonę FRSP' yra formuojami atidėjiniai naudojant tikėtinos vertės metodą pagal
rizikos grupes.

Suteikiant portfelines garantijas _

ši rizika valdoma formuojant atidėjinius galimiems išmokėjimams

naudojant

tikėtinos vertės metodą pagal rizikos grupes.

Palūkanų, gaunamų

iš paskolų pagal

priemones AKF, AKF2

tarpininkai laiku vykdo sutartinius įsipareigojimus.

2.9.

ir

FRSP, rizika nebuvo identifikuota, nes finansiniai

Svarbūs apskįitiniai įvertinlmai

Rengiant finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS vadovybė padaro tam tikras prielaidas
pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą'

ir

įvertinimus' kurie įtakoja

Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima vertės sumažėjimą suteiktoms
paskoloms ir atidėjinius suteiktoms garantįoms. Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant
įvertinimus. Toks įvertinimų pasikeitimų rezuįtatas bus apskaitomas finansinėje atskaitomybėje, jį nustačius.

Žemiau yra pateikiamos pagrindinės

su ateitimi susijusios prielaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,

reikšmingą turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės materialaus koregavimo riziką sekančiais finansiniais metais.
Specialieii suteiktų earantiių atidėiiniai
Prielaidos, naudotos vertinant speciaĮiuosius garantįų atidėjinius yra aprašytos 3.7 pastaboje.
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2.10. Neapibrėžtumai
NeapibrėŽti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. INVEGoS fondo
neapibrėžti įsipareigojimai - suteiktos paskolų garantĮos, kurių sumos atskleistos 3.7 pastaboje.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet,
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.11. Informac{os grupavįmas pagal segmeūtus
Pagal 25-ojo VsAFAs išskiriami šie veiklos segmentai:
- bendros valstybės paslaugos;
- rynyba;
- viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
- ekonomika;

-

aplinkos apsauga;
būstas ir komunalinis ūkis;
sveikatos apsauga;
poilsis, kultūra ir religija;

švietimas;
- socialinė apsauga.
_

INvEGos fondas išskiria vieną pirminį segmentą _ ekonomika. Kadangi INVEGOS fondas išskiria vieną segmentą, todėl
visos pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų sumos priskiriamos šiam segmentui.
INVEGOS fondas antrinių segmentų neišskiria.

2.L2. Konįroliuojami, asocijuoti subJektat lt susĮuslos šalys
Susįjęs asmuo _ juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš Žemiau nurodytų sąlygų:
a) tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei;
b) gali daryti įmonei reikšmingą poveikį;
c) bendrai kontroliuojajungtinėsveiklos sutarties objektą;
d) yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveiki ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fizinis asmuo fių grupė);
e) yra asocijuotoji arba dukterinė įmonė;
0 yra pagal jungtinės veiklos sutaftį kontroliuojama įmonė;
c) yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų;
h) yra vieno iš a, b, c arba g punktuose nurod5rtų asmenų artimas šeimos narys;
i) yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį, ją bendrai kontroliuoja ar jai reikšmingą poveikį gali daryti bet kuris iš g
arba h punktuose nurodytų asmenų;
j) yra įmonė, kaupianti ir, pasibaigus darbo santykiams, mokanti pensĮas ir kitas išmokas įmonės arba su ja
susįusio juridinio asmens darbuotojams.

2.

13. Poataskaitintal įvyktai

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie INVEGoS fondo padėtį finansinės būklės ataskaitos
sudarymo dieną (koreguojanŲs įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi' Poataskaitiniai įvykiai' kurie nėra
koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
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D.

Aįškinamojo rašto Pastabos

3.1

llgalaikis finansinis turtas

2oI7 m' gruodžio 31 d. ir 2o16 m. gruodžio 31 d. INVEGoS fondo ilgalaikį finansinį turtą sudarė finansiniams

tarpininkams suteiktos ilgalaikes paskolos pagal priemones ,Atviras kreditų fondas" (AKF), ,,Atviras kreditų fondas2"
(AKF2), ,,Maži kreditai _ ]I etapas (MK2), ,,Pasidalintos rizikos paskolos" (FRSP), investicįos į rizikos kapitalo priemonę
,,Baltijos inovacijų fondas" (BIF) bei LR Vyriausybės ilgalaikės obligacįos, laikomos iki išpirkimo, kurių terminai yra iki
2024 m:

6-ojo VSAFAS ,,Finmsinių ataskaitų aiŠkinamasis raŠtas"
5 priedas

IIYFoRMACIJA APIE ILGAįAIXĮ FIIūANSIĮYĮ TURTĄ
Eil.
I
1.

c

2.1.

)c
J.

4.
5.

6.

7

3.1.1

IYr,

2016 m.
cruodžio 3l d.

3

2

Investiciios i nuosawbės vertvbinius r:ooierius

3

Inuesticiios i kontroįiuoiamus vįešo io sektoiaus subiektus
Inuesticijos į kontroliuojamus ne ūešojo sektoiąus ir reocijuotuosius

1.2
1.3.

2Ot7 m.
cruodžlo 3l d.

Pa3tab03

straįpsnlo pavadlnimas

!ūr.

subiektus

Inuesticiios i kihts subiekhs
Investiciios i ne nuosawbės vertvbinius pooierius
Įnuestįciios i ikį išpirkįmo termįno laįkomą fingnsini hlrtą
InUestįcįios D ar du otį įaįko mą finan sįni turt ą

sumos
Ilsalaikiai terminuotieii indėlraį
Kitas ilsalaikis finansiįis turtas
IŠan}stiniai mokėiimai uŽ ilsalaiki finansini turta
ĮŠ viso

3.1.2

48 247 769,88
48 287 769.88

48 91.4 243.59
48 914 243.59

3. 1.3

46 5r4 769.53

44 765 743.30

3. 1.1

7 479 005.OO

4 595 355.00

toz 28L 544,4t

9a 274 74L,49

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Kitą ilgalaikį finansinį flrtą 2ol7 m. gruodžio

priemonę,,Baltijos inovacijų fondas" (BIF)

3l

d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė investicĮos
2Ot7 m.
gruodžio 3l d.

Investicija į BIF:
Apskaitinė vertė sausio

1 d.:

Įsigrta
Tikrosios vertės pok1tis
Apslraitinė vertė gruodžio

rizikos kapitalo

4 595 355,00

2016 m.
gruodžlo 31 d.
r 692 547,OO

606 184,00

3 076 767,OO

2

3l

į

:

d.:

277 466,OO

(173 999,00)

7 479 OO5,OO

4 595 355,OO

2017 m. veiklą toliau tęsė 2013 m. sausio 1 d. pradėjęs veikti ,,Baltijos inovacįų fondas" (toliau - BIF) - fondų fondas,
investuojantis į rizikos kapitalo fondus, veikiančius trĮose Baltįos Šalyse. Sutartis dėt BIF steigimo ir investavimo į jį,
2oL2 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta tarp Lietuvos, Latvįos ir Estijos atitinkamų garantijų institucĮų (INVEGOS' Latvijos
garantijų agentūros ir I{redEx) bei EIF. BIF finansavimui ir į5rvendinimui skirta priemonė ,Dalyvavimas Baltijos inovacĮų
fonde" finansuojama iš INVEGOS fondo lėšų, Lk1 2028 m. investicijoms i rizikos kapitalo fondus ir valdymo mokesčiui EIF
bus skiriama 20 mln. Ēur. 2015 m. liepos 16 d. buvo pasirašytas sutarties dėl BIF steigimo ir investavimo į jį pakeitimas'
kuriuo fondų fondas padidintas iki 13O mln. Eur, iš kurių 26 mln. Eur bus finansuojama iš INVEGoS fondo lėšų.

į BIF yra apskaitomos INvEGos fondo apskaitoje tikĄa verte atsižvelgiant į EIF pateiktas ketvirtines
neaudituotas fondo veiklos ataskaitas. Gavus metines nepriklausomo auditoriaus patvirtintas BIF finansines ataskaitas,
kurios uŽ praeitus finansinius metus pateikiamos iki einamųjų metų balandžio 30 d., atliekami koreguojantys įrašai, jeigu
jie reikalingi.
Investicįos

2oI7 m. gegužės 24 d. tarp UAE}
if UAB ,,InvesticĮų ir verslo garantijos" buvo pasirašyta KŪB
"Kofinansavimas"
,,Koinvesticinis fondas" bendrįos veiklos sutartis, kuria pradėta įgyvendinti rizikos kapitalo priemonė ,Ko-investicinis
fondas". Investicijoms pagal šią finansų inžinerijos priemonę iš viso skirta 11 mln. Ėur.2ol7 m. gruodžio 31 d. investicijų
pagal šią finansų inžinerĮos priemonę nebuvo.

20t7 rn. rugpjūčio 7 d. pasiraŠy,ta KŪB ,,Open Circle Capital LLP' dalyvių sutartis pagal kurią INVEGA siekdama
įgrvendinti finansų inžinerijos priemonę "Ankstyvosios stadįos ir plėtros fondas I" (toliau _ ASIPF) investicĮoms skiria 13,8
mln. Eur. 2oI7 m. gruodžio 31 d. investicĮų pagal priemonę ASIPF nebuvo.
Papildoma informacĮa apie parduoti laikomo finansinio turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama Priede Nr. 4
ir finansiniai įsipareigojimai" 4 priedu nustatytą formą ,,Parduoti laikomo
finansinio turto pokyčiai".

pagal 17-ojo VsAFAs ,,Finansinis turtas
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3.L.2

lnvesticįios į tkt tšpirkimo termino laikomą finansinį turtą

2ot7 m. gruodžio 31 d. ir 2oL6 m' gruodžio 31 d. investicįjas į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą sudarė LR
Vyriausybės ilgalaikės obligacĮos, laikomos iki išpirkimo, kurių terminai yra iki 2024 m' Vidutinis metinis pajamingumas
2017 m. buvo lygus 0,263 proc.:
2oĮ7 m.

sruodžio 31 d.

ĮsĘiJimo veĖė:
Likutis sausio 1 d.
Įsi$ltas turtas (įsigįimo savikaina)

48 746 751,56
5 949 459,65

IŠpirktas turtas
Perkelta į kitas finansinio turto grupes (įsigtjimo savikaina) (3.4 pastaba)
Likutts gruodžto 31 d.

(6

t0Į

(42 29o o25'53'l

4a 746 751,56

167 492,03

(227 713,46')

890,L2

1.20

(e22 O47,43],
326 895,24
(306 77o'o4)

Likutis gruodžio 31 d.
Apskaitinė vertė gruodžio 31 d.

38 251 586,18
52 785 t90,9r

48 594 539,92

AmortizaciJa lr sukauptos palūkanos
Likutis sausio 1 d.
Sukauptos palūkanos per metus
Gautos palūkanos
Perkelta į kitas finansinio turto grupes (3.4 pastaba)

67l'29|

2OL6lm.
gruodžlo 31 d.

4a 247

769,88

736 110,30

(r 440 172,221
I O99 267,41
Į67 492'03
48 914 243,59

Papildoma informacįja apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr. 3 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą
ir suteiktų paskolų pokyčiai".

,,Iki iŠpirkimo termino laikomo finansinio turto

3.1.3

Po vienų metų gautinos sumos

2017 rn. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. po vienerių metų gautinos sumos sudarė finansiniams tarpininkams
suteiktos ilgalaikes paskolos pagal priemones ,,Atviras kreditų fondas" (AKF), ,,Atviras kreditų fondas2" (AKF2\' ''Maži
kreditai - II etapas (MK2), ,,Pasidalintos rizikos paskolos" (FRSP):

2OL7

Ilgalaikės paskolos pagal pflemonę ,,Atūras kreditų fondas":
Likutis sausio 1 d.
Suteikta per metus
Grąįinta per metus

Suteiktų paskolų nuvertėjimo atstatymas pagal teismo nutartį

bankrutuojančio AB Ūkio banko
GrĘinta paskolų pagaĮ teismo nutartį iš bankrutuojančio AB Ūkio banko

Likutis gruodžio 31 d.

dėl

į)

Ilgalaikės paskolos pagal prlemonę ,,Atviras kreditų fondas 2":
Likutis sausio 1 d.

kreditai - II etapas":
Ilgalaikės paskolos pagal priemonę
''Mažl
Likutis sausio 1 d.

bankrutuojančio AB Ūkio banko
Grąžinta paskolų pagal teismo nutartį iš bankrutuojančio AEl Ūkio banko

L4 570 457,59
37a 207,30
(8 363 883,73)

6 584 781,16

dėl

Suteikta per metus
GrĘinta per metus
Gautinos paskolos vertės sumažėjimas

29 483 09 1,13
35 000,00
289 668,48

t7 3ta

46 St4

l8

95t,78

8 464 918,69

(9 618 412,88)

t4

(443 800,00)

57O 457,59

711 594,5a

711594,58

(556 200,00)

(-)

(t2 489 515,82)

Likutis gruodžio 31 d.
Llkutlnė vertė

15 723

556 200,00

Ltkutis gruodžio 31 d.

Ilgalatkės paskolos pagal priemonę,Pasldallntos rlzlkos paskolos":
Likutis sausio 1 d.

2Ot6 m.
sruodžio 31 d.

443 800,00

22 6LĮ 744'58

Likutis gruodžio 31 d.

Suteiktų paskolų nuvertėjimo atstatymas pagal teismo nutartį

d.

71,7 594,58
24 492 746,28
(2 592 596,28J

Suteikta per metus
Grąįinta per metus

Suteikta per metus
Grąįtnta per metus

m.

sruodžio 31

79

769,53

44 443 It0,20
3 300 000,00
(t7 e24 512,80)
(335 506,27)
29 483 091 13

44 765 143,30

IIūvEGos F]oNDAs
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIo 31 D
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Papildoma informacija apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr.3 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą
ir suteiktų paskolų pokyčiai".

,,Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto

Priemonės MK2 paskolos buvo gr@intos 2014 m., išsĘrus lėšų dalį, esančią BAB Ūkio bankas, kuri buvo nuvertinta
2013 m. gruodžio 3r d. 2013 m. vasario 18 d. Lietuvos banko valdyba BAB Ūkio banką pripažino nemokiu ir visam laikui
atšaukė banko veiklos licenciją. 2013 m. geguŽės 2 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą BAB Ūkio bankui.
Pagal 20o9 m. sudarytą tikslinės paskolos sutartį Nr. IKPF-100-09-02, skirtą priemonei MK2 finansuoti, BAĮ} Ūkio bankui
yra pefvesta 7,53 mln. Eur. Pagal 2oo9 m. sudarytą tikslinės paskolos sutartį Nr. KPF-AKF-09-02, skirtą priemonei AKF
finansuoti, nuo 2009 m. BAB Ūkio bankui buvo pervesta 10,468 mln. Eur.

INVEGA LR bankų įstatymo ir LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka buvo pateikusi BAB Ūkio banko bankroto
administratoriui L3'662 mln. Eur kreditorinį reikalavimą (iš jų 6,063 m1n. Eur pagal AKF sutartį ir 7,599 mln. Eur pagal
MK2 sutartį) sumai dė1 banko negrąžintų bankui suteiktų tikslinių paskolų 1ėšų INVEGoS fondo remiamoms priemonėms
finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. BAB Ūkio bankas įsipareigojimai pagal 2 suteiktas
tikslines paskolas (AKF sutartį ir MK2 sutartį) yra užtikrintos 2 maksimalaus sąĘginio įkeitimo sutartimis. Šie įkeitimo
sandoriai sudafii LR teisės aktų nustatyta tvafka, patvirtinti notafo ir įregistruoti Hipotekos registre. Bankroto bylą
nagrinėjantis Kauno apygardos teismas savo nutartimi (2ot4 m. birželio 25 d. nutartis) patenkino INVEGOS reikalavimą ir
ptipažino INVEGOS kreditorinius reikalavimus BAB Ūkio banko atžvilgiu užtikrintais įkeitimais. Remiantis banko bankroto
procedūromis, įkeitimu užtikrinti reikalavimai pirmiausiai tenkintini iš pajamų, gautų realizavus įkeistą turtą (įkeistas
lėšas ir įkeistas turtines teises). Apeliacinis teismas atmetė BAB Ūkio banko administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą
ir paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo nutaftį. 2015 m. birželio 26 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo leista
iš įkeisto turto gautomis lėšomis patenkinti dalį kreditinio reikalavimo, t. y' 7 I39 687 Ėrur, o 2015 m. lapkričio 27 d.
Kauno apygardos teismo nutartimi finansinis reikalavimas sumažintas iki 6,522 mln. Eur. 2016 m. gruodžio 12 d. Kauno
apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje' leidžiančią patenkinti 1 mln. Eur dalį kreditorinio reikalavimo. Lėšos
buvo pervestos 2016 m. gruodžio 27 d' ir kreditorinis reikalavimas sumažintas iki 5'522 mln. Eur.
Atsižvelgiant į tai, kad įkeisto turto (įkeistų turtinių teisių) realizavimas pagal banko bankroto procedūras gali neapibrėžtai
užtrukti laike, INVEGoS fondo apskaitoje yra pripūintas nuvertėjimas bankui suteiktų tikslinių paskolų lėšų INVEGOS
fondo remiamoms priemonėms finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų sumai (5,52 mln.
Eur).

AKF priemonė ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgrvendinama per keturis finansinius tarpininkus: AB bankas,,Citadele', UAB
Medicinos bankas, AB bankas ,,Finasta' ir AB Šiaulių bankas. Paskolų trukmė pagal sutartis, pasirašytas su AB ,,Citadele",
UAB Medicinos bankas ir AB ,,Finasta" bankas, yraiki2o2o m. gruodžio 31 d., pagal sutartį su AB Šiaulių bankas _ iki
2018 m. gruodžio 31 d. Paskolos buvo suteikiamos eurais.

2015 m. gruodžio 21 d. AB bankas,Finasta" reorganžuotas prijungiant jį prie AB,,Šiaulių bankas", kartu perduoti
įsipareigojimai pagal priemonę AKF.

irvisi

AKF2 priemonė ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgrvendinama per du finansinius tarpininkus AB bankas ,,Citadele" ir
UAB Medicinos bankas. AB bankas ,,Citadele" AKF2 priemonės lėšos pagal sutarties sąlygas skolinamos paskolų ir kredito
linijų forma, o UAB Medicinos bankas šalia paskolų ir kreditų linĮų AKF2 lėŠas gali skolinti lizingo sandorių forma.
Priemonių AKF ir AKF2 gautinų ilgalaikių paskolų likučiai pagal valiutą 2oI7 m. ir 2016 m. gruodžio 31 d.:

2Ot7 m.
eruodžio 31 d.

Atviras kreditų fondas
Atviras kreditų fondas2

2OL6 m.

sruodžio 31 d.

14 570 457,59
6 584 78r,16
22 6tt 744,58
711 594,58
29 L96 52s,74 L5 2a2 o52'Į?

Gautlnos oaskolos vertės sumažėiimas
Perimant kontroliuojančio fondo JEREMIE teises ir įsipareigojimus buvo perimta priemonė ,,Pasidalintos rizikos paskolos"
(FRSP). Ši finansų inžinerįjos priemonė yra į5lvendinama per tris finansinius tarpininkus: AB SEB bankas, ,Swedbank',
AB, ir AB Šiaulių bankas, paskolas išduodant eurais. Paskolos, įtraukiamos į FRSP portfelį, yra iki 10 metų trukmės, jų
grfrinimo terminas yta iki 2o25 m. rugsėjo 30 d' Šios priemonės paskolos yra be įkeitimo.

INvEGos fonde galimi nuostoliai dėl prisiimtų įsipareigojimų pagal paskolų priemonę FRSP yra pateikiami kaip gautinos
paskolos vertės sumažėjimas prisiimtai rizikos daliai. INVEGoS fondas formuoja vertės sumžėjimą prisiimtai rizikai
tikėtinos vertės metodu pagal rizikos grupes. Taikant šį metodą, vertės sumažėjimas formuojamas priklausomai nuo
rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUoDŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2oL7 m. gruodžio 31 d. vertės sumažėjimas pagal FRSP priemonę:

Paskolų grupės
Standartinės paskolos
Nuostolingos paskolos

Vertės sumažėJimas

Rlzlkos
ĮstparetgoJtmų pagal kredlto
gavėJą llkutis' Eur
koeflclentas, proc.

prisllmtos rlzlkos dallal,

tur

|5 oĮ2 a62'o6
2 085 310,91
17 O98 172,97

2,79
47,25

418 858,85
985 309 40

L 4O4 t68,25

2016 m. gruodžio 31 d. vertės sumžėjimas pagal FRSP priemonę:

Paskolų grupės
Standartinės paskolos
Nuostolingos paskolos

Vertės sumažėjimas

Rizikos
ĮsipareĘojimų pagal kredito
gavėJą likutis, Eur
koeflcientas, proc.
2,89

prisiimtos rizikos daliai,
Eur

725 t66,44

25 092 264,38
2 005 528,55
27 O97 792,93

48,3

968 670,29
1 693

836,73

Paskolos, įtrauktos į FRSP priemonės portfelį, yra skirstomos į dvi rizikos grupes:
o standartinės rizikos paskolos _ į šią grupę patenka visos į portfelį įtrauktos garantijos ir paskolos, apie kurias
nėra gauto pranešimo, kad kredito gavėjo įsipareigojimai yra nevykdomi arba pradelsti daugiau nei 90 dienų arba
kad kredito gavėjui yra iškelta bankroto byla;
. nuostolingos paskolos _ į šią grupę patenka garantĮos ir paskolos, dėl kurių yra gautas pranešimas, kad
įsipareigojimai yra nevykdomi arba pradelsti daugiau nei 90 dienų, yra gautas praš1rrnas mokėti garantįos išmoką
arba jei kas ketvirtinio sutikrinimo metu buvo nustatyta, kad kredito gavėjas yra Vykdomų bankroto procedūrų
sąraŠe arba Restruktūrizuojamų įmonių sąraŠe.

3.2

lšankstiniai apmokėJtmat

2oI7 m' gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodŽio 31 d. INVEGoS fondo išankstinius apmokėjimus sudarė išankstiniai

apmokėjimai tiekėjams ir kiti išankstiniai apmokėjimai fondo valdytojui bei finansiniams tarpininkams (toliau
rizikos kapitalo priemones BIF, ASIPF ir Ko-invest.

-

FT) pagaĮ

*^fi į';J':f'l1į';:',:Į:i::

6 priedas

IĮIFoRMACIJA APIE IŠANKSTIMUS APMoKĖUIMUS*
Eil.

2

1

1.
1.

1.

r.2.
1.3.
7.4.
1.5.
1.6.
1.8.

2.
3.

20Į7 m.
gruodžio 3l d.

Straipsnio pavadlninas

I[r.

2016 m.
gruodžlo 31 d.
4

J

Išankstialų įPmokėJtmų įsigijimo 3avikaina

I 357 333,23

299 485,05

IŠankstiniai aomokėiimai tiekėiams
IŠmkstiniai aomokėiimai vieŠoio sektoriaus subiektams oavedimams wkdvti
IŠankstiniai mokesčių mokėiimai
IŠmkstiniai mokėiimai Europos Saiunsai
ĮŠmkstinjai apmokėiimai drbuotoiams
Kiti iŠankstiniai apmokėiimai*
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne ūešoio sektoriaus subiektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpiu sąnaudos

Išankstiniu apmokėiinų įuvertėilma3
Išankstlnlų apmokėiimų balanslnė vertė l1-2l*

5 082.00

294 403.05

r 3s7 333,23

299 485,05

I 357 333,23

* Kitus išankstinius

mokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė išankstiniai apmokėjimai finansiniams
tarpininkams (toliau _ FT) pagal rizikos kapitalo priemones BIF ir ASIPF, rizikos kapitalo priemonės Ko-Invest valdytojui ir
I

NVEGOS fondo valdytojui:

Išankstiniai apmokėjimai FT sudarė:

2Ot7 m..
gruodžio 31 d
I 239 863,01

Išankstiniai apmokėJitūai:

Likutis sausio I d.
Sumokėta įnašų per ataskaitiĄ laikotarpį

2 083 835,60
(2 606 184,00)

Perkelta į investicijas
Valdymo mokestis ĒT
Avansinis pelnas ĒT

2O15 m.

gruodžio 31 d.

I 059 370,01
3 480 000,00
(3 076 767,OOl

(279 720,57\
(169 050,03)

Likutis laikotarpio pabatgoJe

268 744,OL
20

(222 74O,OO\
1

239 863.01

INVBGOS FONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Išankstiniai apmokėjimai INVEGOS fondo valdytojui sudarė:

Likutis sausio I

gruodžto

1I7 470,22
683 568,00

d.

Metų ketvirtiniai avansai pagal patvirtintą biudžetą
Fondo tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas
Gražinti nepanaudoti avansai pagal patvirtintą Išlaidų ataskaitą
Apmokėta suma fondo valdytojui už praėjusius laikotarpius
Avanso suma perduota pagal susitarimą dėl GIF perėmimo
Garantįų fondo tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas
Likutis laikotarpio pabaigoje

3.3

2OL6m.

2017 m.
gruodžio 31 d.

3l

d.

5 838,25

720 724,OO
(613 s60,80)

(657 908,96)
(117 470,221

(5 838,25)
54 247,00
(43 939,98)

25 659,04

LL7 470,22

Per vienus metus gautinoa sumos

2ol7 m. gruodžio 31 d. ir 2o16 m. gruodžio 31 d. INVEGOS fondo sukauptas palūkanas ir garantįos mokestį, gautinus per
vienus metus iš finansinių tarpininkų, pagal finansų inžinerijos priemones, sudarė:
17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas

ir

finmsiniai įsipaeigojimai"

7 priedas

INFoRMACIJA APIE PER vlt!ūUs METUS GAUTIIIĮAS suMAs

n,

2Ol7 m.
Eil.

Straipsnio pavadinimas

!Ūr.

,l

1. 1.

r.2.
.

1.2.2.
1.3.
I.3.',t

.

1.3.2
1.3.3
7.3.4.
1.3.5.
7.4.
1.5.
1.5. 1.

t.5.2.
r,6
2.
3.

ls vlso

2

I

1.2.1

tap jų iš

Per vietrus metu3 gautiįų 3Įmų Fįgtjttįo
savlkalna, tš vtso ( 1. l+ 1,2+ 1.3+ 1,4+ 1.5+ 1,6l
Gautinos fmansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės i'mokos
Garlfini mokesčiai
Gar:f inos socia'linės imokos
Gautinos sumos uŽ turto naudojimą, parduotas
prekes, turta. paslauqas
Gautinos sumos už turto naudoiimą
Gautinos sumos už Darduotas Drekes
Gautinos sumos už SuteiktaS oaslausas
GautinoŠ sumoŠ už otrduota ilsalaiki turta
Kitos
Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos į
kitos netesvbos
SukauDtos sautinos sumos*

tūp ių iš

kontroliuojmų ir

viešojo

sektoriaus
subjektų

asocijuotūų ne
viešojo sektoriaus
subjektų

4

5

viešojo

6

83 101.81

t?t960,49

77 AA1.6A

171 96r) 49

77 aat.6a
5 220.13

171 560,45

a3 101-at

t71960,49

IŠ biudŽeto

Kitos
Kitos sautinos sumos
Per vienus metus gautinų sunų nuvertėjlmas

ataskaitinlo lalkotarpio pabaisoie

Per vlenus ūetus gautiįų sumų balalslaė

wertė l1_2l

21

31

tūp jų iš

tūp jų iš
kontroliuojamų ir

sektoriaus
subjektų

asocijuotųjų ne
vieŠojo sektoriaus

7

8

subjektų

INVEGOS FONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
*Pet vienus metus gautinų sumų baĮansinės vertės detalizavimas:

sukauptos gautlnos palūkanos pagal priemonę ,Atviras kreditų fondas"
Likutis sausio 1 d.

2OL7 m.
gruodžto 31 d.

Sukauptos palūkanos
Gautos palūkanos
Likutis gruodžio 31 d.

Sukauptos gautlnos palūkanos pagal priemonę ,Atvlfas kredttų fondas 2"
Likutis sausio 1 d.

2 51.9,61.

2 877,t5

7 L44,91

10 784,51

(8 343,91)

(11 142,05)

Į 32o,6t

2 5L9,6t

36,32

Sukauptos palūkanos
Gautos palūkanos
Likutis gruodžio 31 d.

rizikos paskolos"
Sukauptos gautinos palūkanos pagal priemonę
',Pasidalintos
Likutis sausio 1 d.
Sukauptos palūkanos
Gautos pa-lūkanos
Likutis gruodžio 31 d.
9ukauptas gautlnas garantiJos mokestis pagal prlemonę''Portfellnės

13 224,00
(8 101,48)

36,32

5 158,84

36,32

to6 9t6,r4

169 692,40
096 325,33
(1 159 101,59)
LO6 916,14

662 677,55
(7OL 987,241

67 606,45

garantijos"
Likutis sausio 1 d.
Sukauptas garantįos mokestis

(200 318,98)

62 873,14
244 tLO,34
(244 4es,O6l

9L2,OO

62 488,42

d.

Sukauptos pervestlnos už laikinai laisrlas lėšas
Likutis sausio 1 d.
Sukauptas garantijos mokestis
Gautos garantįos mokestis
Likutis gruodžio 31 d.

2 883,78
2 883 78

Sukauptos gautiįos palūkanos ir garantijos mokestis pagal visas priemones
Likutis sausio 1 d.

t71960,49

Sukauptos palūkanos
Gautos palūkanos
Likutis gruodžio 31 d.

3.4

1

62 488,42
t38 742,56

Gautos garantĮos mokestis

Llkutls gruodžio 31

2Ot6 rn.

gruodžio 31 d.

824 672,80
(e18 751,61)

1

235 442,69
351 256,50

(t 4r4

77 881,68

738,7OJ

L7L 960,49

Trumpalaikės investicijos

2oI7 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. INVEGOS fondo trumpalaikes investicĮas sudarė iki termino pabaigos
laikomos LR Vyriausybės obligacijos, kurių terminas trumpesnis nei vieni metai po finansinių matų pabaigos. Vidutinis
metinis pajamingumas 2017 m. buvo Ųgus 0,117 proc. bei iki 12 mėn. terminuoti indėliai, kurių metinis pajamingumas
lygus 0,01 proc.:

2OL7 m.

Trumpalaikiai vertybiniai popierlal

gruodžio 31 d'

ĮsigĮimo vertė:
Likutis sausio

45 530

1 d.

Įsigrtas turtas
Išpirktas turtas
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės

Likutis gruodžio 31

664,76

(31 181 t79,4r\
42 290 025,53

(4 339 eo6,64)

(2 312 108,00)

11493

AmortizaciJa ir sukauptos palūkanos:
Likutis sausio 1 d.

Sukauptos palūkanos, amortizaci1a per metus
Apmokėtos sukauptos palūkanos
Perkelta iš (į) kitos finansinio turto grupės

34 427 8t4,64

6 rot 67r,29

(40 138 390,05)

d.

2016 m.
gruodžto 31 d.

946,00

81 408,83
(1 133 776,80)
(326 8e5,241

45 53O 664,76

(l

78 486,27
007 017,50)

(1 O99

267,4tl

169,851 (4 339 906,64)
5 774 776'Į5 41 19o 758,L2

Likutis gruodžio 31 d.
Likutinė vertė

(5
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INVEGOS F'ONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2OL7 m.

Termlnuotl indėlįai

gruodžio 31 d.

Terminuotų indėlių sutartys Luminor Bank AB,
išpirkimo terminas 2018-05-03 d.
Likutis gruodžio 31 d.

2oĮ6 m.

gruodžio 31 d.

42 900 000,00

42 90,0 000,oo

Papildoma informacįia apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr.3 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų poĘčiai".

,,Iki

3.5

Pinigai ir piaigų ekrrįvalentai

2oI7 m. gruodžio 31 d. ir 2076 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė pinigai banko sąskaitose iš
Valstybės biudžeto {įskaitant Europos Sąjungos finansinę pafamą:
2oĮ7

gruodžio

m.
31d.

Pinigai grįžusių lėšų sąskaitoje ,,Danske Bank A/S'' Lietuvos filialas AB

999 153,77

(Reitingas A2lAl Al

Pinigai griŽusių 1ėšų valdymo išlaidų sąskaitoje ,,Danske Bank A/S'' Lietuvos
filialas AB (Reitingas A2lAl Al
Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ,,Danske Bank A/S" Lietuvos filialas AB
(Reitingas A2/A/ Al
Pinigai grįžusių lėšų banko sąskaitoje Luminor Bank AB (Reitingas
Aa2lA+l AA)
Pinigai grįžusių lėšų valdymo išlaidų banko sąskaitoje Luminor Bank AB
(Reitingas Aa2 /A+ /AAl
Pinigai grįžusių lėšų sąskaitoje Luminor Bank AIl (Reitingas Aaz l
/ AA]'
Pinigai banko sąskaitoje Luminor Bank AB (Reitingas Aa2 / A+ / AA)^+
Pinigai banko sąskaitoje
Corporate Bank'' plc Lietuvos filialas (Reitingas

Aa3l-/AA-l

"oP

Pinigai įšaldytose sąskaitose (BAB bankas sNoRAs)
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

246 652,40

7t 49I,83
L tog 44L,62
452 943,92
24 900 000,00
9 900 000,00
23 000 000,00

21 3t9 535,04

(21 3t9 535,04)

24 562

23

2ot6 m.
$uodžto 31 d.

385,54

21 319 535,04
(2Į 3t9 535,04)

36 tt7 298,OO

INVECOS FONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
(visos sumos eurais, iei nenurodyta kitaip)

17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir

finmsiniai įsipreigojimai"

8 Priedas

llYFoRMAcIJA APIE PI!ŪIGUS IR PIMGŲ EKvIvAĮEĮvTus

Eil.

rs

Plalgat tš valstybės bludžeto (įskaitįnt Eutopos
są|ungos finansinę pararną| 1, 1+ 1.2+ l.3+ 1,4-

1.

(

1.5+ 1.61

1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6

2.

Pinisai bankų saskaitose
Pinisai kasoie
Pin'isai kelvie
Pinisai išaldltose saskaitose
Pinisu išaldvtose saskaitose nuvertėiimas
Pinisu ekvivalentai
Pintgai tš savivaldybės bludžeto |2.Į+2'2+2.3+2.+2.5+2.61

Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisu
Pinisu

.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

t.

uso

24 562 385,54
24

5,62

biudŽeto

asisnavimai

2016 m. gruodžio 31 d.
15

4

3

2

1

2.1

2o|7 m' gruodžlo 31 d.

Straipsnlo pavadlnlmas

IĮr.

345.54

USO
5

biudŽeto

asisnavimai
6

36 117 298.OO

36 717 29A.OO
21 319 535.04

21 319 535.04
į21 319 535.04)

(21 319 535.041

24 562 3tJ5.64
24 562 345,54

36 lĮ7 29a'oo
36 į17 298'oo

banku saskaitose
kasoie
kelvie
iŠaldvtose saskaitose
iŠaldvtose saskaitose nuvertėiimas
ekvivalentai

Plnlgal lr pinigų ekvivalentai iš kltų šaltlnlų
13.

1+3.2+3.3+3.4-3. 5+3.6+3.71

Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisų

banku saskaitose
kasoie
kelvie
iŠaldytose saskaitose
iŠaldyįose sąskaiįose nuvertėiimas
triių mėnesių
Kifi Dinisu ekvivalentai
Iš viso oinicu lt olnlrru ekvlvalentu l1+2+3l
Iš lu lšteklįu fondu lėšos*

2ol2 m. sausio mėn. INVEGOS fondas LR bankų įstatymo ir LR imonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikęs
BAEI banko sNoRAS bankroto administratoriui kreditorini reikalavimą dėl INVEGOS fondo laikomų 1ėšų (lėšos banko
sąskaitoje (2o 878 674 Bur| ir suteikta ilgalaikė paskola pagal priemonę AKF (1 7o4 606 Eur)) BAB banke SNoRAS bei už
Šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. Pateiktas kreditorinis reikalavimas atitinka INVEGOS fondo laikomų
1ėšų BAB banke SNoRAS bei uŽ jas priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą' sumažinus ją draudimo išmoka, kuri
buvo gauta iš VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas'.
Paga| 2o16 m. birželio 13 d. susitarimą, kuriuo nustatyta, kad nuo 2o16 m' birŽelio 30 d. finansų inžinerįjos priemonė
,,Garantijų fondas" perkeliama į INVEGOS fondą, 2016 m. birželio 30 d. INVEGOS fondui perduodamas GarantĮų fondo
tėšų likutis banko sąskaitoje sudarė 28943 126,49 Ėur' Taip pat šio Susitarimo pagrindu perduotos kreditorinio

reikalavimo teisės dėl Garantijų fondo laikomų 1ėšų (lėšos banko sąskaitoje 44o a6t Eur ir lėšos investuotos į
terminuotuosius indėlius 5 o77 932 Eur) BAB banke SNoRAS bei už šias lėŠas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų.

3.6

Flnansavlmo sumos

2ol7 m. gruodžio 31 d. INVEGoS fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčius paga|2}-ajiVSAFAS,,Finansavimo sumosįį pateikiamas Priede Nr.

1.

INVEGOS fondui perimant JEREMIE fondo teises ir įsipareigojimus piniginis įnašas buvo didinamas teisės ir įsipareigojimų
perleidimo sutartyje numatyta suma - 128 mln. Eur, tačiau nebuvo perduotos EIF iki 2013 m. sausio 1 d. finansinių
tarpininkų pagal priemonę FRSP grąžintos lėšos _ 17,709 mln. Eur, kurias sudaro AB SEB bankas (10,511 mln. Eur), AB
Šiaulių bankas (5,329 mln. Eur) ir,,Swedbank", AB, (1,869 mln. Eur) grąžinimai.

Vadovaujantis 2ot4 m. birželio 2 d. pasiraŠytu susitarimu Nr. 9 ,,Dė1 2oo9 m' balandžio 7 d. finansavimo sutarties,
sudarytos tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir UAB ,,InvesticĮų ir
verslo garantĮos", pakeitimo' 6.2.3 punkte nurodyta suma, t. y. 12 453 661 Eur, buvo grąįinta 2oL4 m.
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(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-328 Dėl LR ūkio ministro 2oĮ4 m.
sausio 9 d. įsaĘmo ,,Dė1 dalies i INVEGOS fondą grįŽusių ir grįšiančių lėšų finansų inžinerįjos priemonėms ir UAB
,Investicijų ir verslo garantįos" valdymo išlaidoms naudojimo pakeitimo" 7 punktu 2015 m. gegužės 15 d. buvo graįirfta
dalis INVEGoS fondo piniginio įnašo, t. y. 1 708 311 Eur, o 2016 m. geguŽės 11 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ūkio ministro įsakymo Nr. 4-290 ,,Dėl dalies į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų, skirtų visuotinės dotacijos
priemonei ,,Dalinis palūkanų kompensavimas" grąžinimo į INVEGOS fondą" 1 punktu piniginis įnašas buvo padidintas

2I7 3I4

Ėv.

2016 m. birželio 13 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerĮos ir INVEGOS
buvo pasirašytas susitarimas Nr. 15-32 ,,Dėl finansų inžinerijos priemonės ,,Garantįjų fondas" perkėlimo į INVEGoS fondą"
(toliau - Susitarimas), kuriuo nustatyta, kad nuo 2016 m. birželio 30 d., finansų inžinerĮos priemonė ,,Garantijų fondas"
perkeliama į INVEGOS fondą. Vadovaujantis Susitarimu 2oL6 m. bjrželio 30 d. NVEGOS fondas buvo padidintas
perduodamu Garantįų fondo lėšų likučiu, kurį sudarė 28 943 126 Eur. Šio Susitarimo pagrindu taip pat perduotos
5 518 793 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo teisės ir 54247 Eur dydŽio INVEGOS tiesioginių išlaidų avanso suma, kuri
2016 m. birželio 30 d. buvo pervesta Garantijų fondo valdytojui. Faktinis perduodamas INVEGOS tiesioginių išlaidų avanso
sumos likutis, įvertinus Garantijų fondo tiesiogines valdymo išlaidas, sudaro 10 307 eurus.

3.7

AttdėJiniai
18-ojo VSAFAS ,lĄtidėjiniai, neapibrėŽtieji

įsipreigojimai, neapibrėŽtasis turtas ir
poataskaitiniai ivykiai"
3 priedas

ATIDĖUININ PAGAį JŲ PASKIRTĮ
AtidėJlįtų vqtė

Eil.

Atidėjiūtų Patlitįts

Nr.

ata3kaįthio
laikotupio
pndžioje

AtidėJįnįų vertėr
padtdėJįEąs,

Kompensacijos

2.

Žalos atŲginimas

dėl

Pūįudotį
įtldėlhlų ilūą

5

6

tšrkyrur

padLeltinar

diskoįtavlEo

di.Loįtąvino

pattidėJtmą itėl

4

2

1

į.

Atidėjinių
veltėa

PaūaiLiįta
atidėjidų
Aūį

7

Atidėjtįtų
vertė

įtįr&althlo
lįiLotarpio
pabaigoje

8

dubuotojms

Apliūkos tvtrkymas
4.

Turto likvidavimas

5.

Restruktūrizavimas / veiklos
nutraukimas

6.

Gūūtiiu isipaeisoiimai

77t

16

1362 527.521

Į1.

594 424'a1\

3 706 615_93

7į)9 7?2.16

Į362 927.521

Įl

594 424-aI|

3 706 615.93

3 954 196,10

1 7o.q

3 954 196,10

1

Baudos
8.

10.

Kompensacįjų už valstybės išperkamą
nekįlnojąmąiį turtą bei LR religinių
bendrijų leisės į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atkūrįmuį
Lengvatinių paskolų 5ruenamiesiems
namams, butąms statyti ūba pirktį
teįkimo įš banku kredito iŠtekliu
piliečiąms, turintiems teisę i valstybės
paramą' rinkos palukmoms mba jų
daliai oadensti
Santaupoms atkurti

11.

Kita

12-

lš viso atidėjinių

9.
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INVEGOS FONDAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GarantiJų įslpareĘoJlmal:
INVEGOS fonde galimi nuostoliai dėl suteiktų portfelinių gafantiių pagal FLPG priemonę yra pateikiami kaip atidėjiniai
garantijų išmokoms. Nuostolio padengimo suma pagal FLPG priemonę yra apribota viršutinės ribos norma (ang. Cap Rate,
atitinkamai finansų įstaigai viršutinės ribos norma gali būti skirtinga), kuri2o17 m. gruodžio 31 d. yra 25,21 mln. Eur.
INVEGOS fondas formuoja atidėjinius prisiimtai rizikai tikėtinos vertės metodu pagal rizikos grupes. Taikant Šį metodą,
atidėjinys formuojamas priklausomai nuo rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio.
Atidėjiniai garantĮų išmokų daliai pagal FLPG priemonę 20Į7 m. gruodžio 31 d.:

Garantuotų paskolų grupės
Standartinės paskolos
Nuostolingos paskolos

Rizikos

ĮsipareigoJimų likutts

proc.

portfelyJe, Eur

2,79
47,25

dalis garantijų
portfeŲJe, proc.

Garantuotų paskolų

grupės

Standartinės paskolos
Nuostolingos paskolos

2,89
48,3

r 37r 496,73

98,07

966 273,59

1,93

476 015,70

50 123 798,66

100

Į a47 5Į2'43

likutis

Įstparetgojimų

koeficientas, garaįtuotų paskolų
proc.

įsipareigojimų daliai,
Eur

49 L57 585,07

Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal FLPG priemonę 2016 m. gruodžio

Rizikos

Atidėjiniai

Iš viso įsipareigojimų

koelicientas, garantuotų paskolų

portfelyJe, Eur
54 605 967,57

3l

d.:

Iš viso

įsipareigojimų AttdėJintat
garantiJų įsipareigoJimų daliai,

dalis

565 881,35

55 171 848,92

98,97
1,03
100

Eur

1 578 112,47

273 320,69
1 851

433,16

Paskolos, įtrauktos į FLPG priemonės portfelį, yra skirstomos į dvi rizikos grupės:
. standaftinės rizikos paskolos - į šią grupę patenka visos į portfelį įtrauktos garantijos ir paskolos, apie kurias
nėra gauto pranešimo, kad kredito gavėjo įsipareigojimai yra nevykdomi arba pradelsti daugiau nei 90 dienų arba
kad kredito gavėjui yra iškelta bankroto byla;
. nuostolingos paskolos - i šią grupę patenka garantĮos ir paskolos, dėl kurių yra gautas praneŠimas, kad
įsipareigojimai yra nevykdomi arba pradelsti daugiau nei 90 dienų, yra gautas prašymas mokėti garantijos iŠmoką
arba jei kas ketvirtinio sutikrinimo metu buvo nustatyta, kad kredito gavėjas yra Vykdomų bankroto procedūrų
sąraše arba Restruktūrizuojamų įmonių sąraŠe.
2015 m. liepos 21 d. buvo pasirašytas Finansavimo sutarties, pasirašytos 2009 m. balandžio 9 d. tarp LR ūkio ministerĮos,
LR finansų ministerįos ir INVEGA pakeitimas, kuriuo pradėta įgrvendinti GIF2 priemonė. Pirmosios paskolos pagal šią
priemonę garantuotos jau 2015 m. spalio mėn.

Atidėjiniai pagal GIF2 priemonę yra sudaromi įvertinus būsimus pinigų srautų sumžėjimus, susijusius su prisiimtų
garantUų vykdymu. Garantijų fondo kompensuojamų finansinių įsipareigojimų dalis yra 80 proc. nuo išmokų pagal
suteiktas garantijas sumos.

Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal GIF2 priemonę 2o17 m. gruodŽio 31 d.:

Gafantuotų

t

askolų gruDės

Standartinės paskolos
Galimos rizikos paskolos
Padidėjusios rizikos paskolos
Nuostolingos paskolos

Rizikos
koeflclentas,
proc.
1,19

7,r7

Įsipareigojimų likutis
garaįtuotų paskolų
Eur
57 r7t 886,2t
2 382 648,7r
34 616,69

L7,95
47,36

743

lrt,70

60 332 263,3L
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Iš viso

įsipareigoJimų
dalis garantiJų
oortfelvie. oroc

AtidėJintat
įstparetgoJimų

dalial.

tur

94,76
3,95
0,06

544 276,38
136 668,72
4 970,96

r,23
100

967 466,29

28 1 550, 17

IIūvEGos FoNDAs
AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBĄGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Atidėjiniai garantįų iŠmokų daliai pagal GIF2 priemonę 2016 m. gruodžio 31 d

Garantuotų oaskolų grupės

Standartinės paskolos
Galimos ržikos paskolos
Padidėjusios ržikos paskolos
Nuostolingos paskolos

Rizikos
Įsipareigojimų likutis
koeficientas, garaįtuotų paskolų
Eur

Dloc,

Įš viso

įsipareigoJimų
dalis garantijų
oortfelvie. oroc.
92,67

37 874 300,18
2 899 70r,08

6,56

t6,57

7,r
15
0,08

61 500,00
33 527,89

48,08

0,

40 469 O29,t5

100

AttdėJtntat
įsipareigoJtmų

dallai. tur

r52 t76,29

I

t52,44

t2 a96,I7
173 224,90

Pagal 2016 m. birželio 13 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerĮos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
INVEGOS buvo pasirašytas susitarimą Nr. 15-32,,Dė1 finansų inžinerįos priemonės,,Garantijų fondas" perkėlimo į
INVEGOS fondą" 2016 m. birželio 30 d. INVEGOS fondui perduoti nebalansiniai įsipareigojimai pagal suteiktas garantĮas.

Atidėjiniai yra sudaromi įvertinus būsimus pinigų srautų sumažėjimus, susįusius su prisiimtų garantijų vykdymu. GIF
kompensuojamų finansinių įsipareigojimų dalis yra 80 proc. nuo išmokų pagal suteiktas garantįas sumos.
Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal GIF priemonę 2077 m. gruodžio 31 d

Garantuotų paskolų grupės
Standartinės paskolos
Galimos rizikos paskolos
Padidėjusios rizikos paskolos
Nuostolingos paskolos (1)
Nuostolingos paskolos (2)*

Iš viso

Rizikos

koeficientas
I,T9
7,L7
17,95
47,36
68,06

ĮstparetgoJtmų ltkutis

garantuotų paskolų
portfelyje, Eur

t

Iš viso įsipareigojimų

dalis garantijų

portfeŲe,7o

0,00
0,00
0,00
046 899,43

AtidėJiniai

įsipareigojimų
daliai, Eur

909 to2,27

53,52
46,48

0,00
0,00
0,00
396 649,25
494 988,02

OO1,7O

100

89L 637,27

I 956

UAB ,Investicįų ir verslo garantįos" generalinio direktoriaus sprendimu Nr. B-118A patvirtintą
atidėjinių garantįjoms ir paskoloms sudarymo tvarką garantĮa priskiriama nuostolingai (2) grupei tais atvejais, kai turi
*Paga| 20I7-I2-o4
Šiuos požymius:

o atidėjinių formavimo metu su paskolos gavėju nutraukta sutartis ir/ar paskolos gavėjui paskelbta

bankroto byla;
o yra gautas prašymas dėl išmokos mokėjimo.

PaŽymėtina, kad įtrauktoms į GIF garantijoms nuo 2019-01-01 nebus taikoma pergarantavimo pagal GIF sutartinius
įsipareigojimus schema ir INVEGA prisiims 10O proc. nuostolių riziką. Formuojant atidėjinius 2017 m. gruodžio 31 d. GIF
pergarantavimo schema taikoma tik toms garantuotoms paskoloms esančioms GIF portfeŲje, kurių paskolų sutartys buvo
nutrauktos iki20Į6-07-o1, vėliau nutrauktų ir/ar nenutrauktų paskolų riziką prisiima INVEGA. INVEGA fonde atidėjiniai
pagal GIF priemone nėra formuojami.
Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal GIF priemonę 2016 m. gruodžio 31 d.:

Garantuotų paskolų grupės
Standartinės paskolos
Galimos ržikos paskolos
Padidėjusios rizikos paskolos
Nuostolingos paskolos

Iš vlso

Rlzikos

koeflclentas
6,56

t6,57
48,08

Įsipareigojimų ltkutis
garantuotų paskolų

portfehrje, Eur
9 4o2 534'5Į
1249 t69,63
t60 6t2,29
4 790 689,89
15 603 006,32

Iš

ūso įsipareigojimų
dalis garantįjų

Atidėjiniai
įstpareigoJimų

dallai. Eur

o/o

60,26
8,01
1,03
30,70

too

65 556,39

2t

290,74

L 442 690,91
1 929 538,04

Specialiųjų atidėjinių normos yra tikslinamos apskaičiavus vidutinį metinį garantijų, esančių atitinkamose ržikos grupėse,
judėjimą į nuostolingos rizikos grupę (nemokumo tikimybė), o nuostolingos rizikos (4) grupės atidėjinių norma gaunama
įvertinant, kiek vidutiniškai per metus garantijų yra atstatoma, t. y. kiek jų imigruoja į žemesnės rizikos grupes' Vidutinis
metinis garantįjų judėjimas skaičiuojamas imant 11 metų laikotarpį.
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į paskolos (arba jos dalies) grą2inimo ir (arba) palūkanų mokėjimo terminų praleidimą, paskolos gavėjo
finansinę būklę, garantijos grupuojamos laikantis šių taisyklių:
o jeigu termino praleidimas neviršija 30 d., garantĮa priskiriama ,,standartinės" rizikos grupei;
r jeigu terminas praleidžiamas nuo 3į iki 90 d., garantija priskiriama ,,galimos" rizikos grupei;
o jeigu terminas praleidžiamas nuo 91 iki 180 d., paskolos gavėjas turi rimtų finansinių problemų, veikla
rizikos
nuostolinga ir tolimesnis verslo 5rvavimas kelia didelių abejonių, garantįja priskiriamas
"padidėjusios'

Atsižvelgiant

grupei;

o

jeigu terminas praleidžiamas daugiau kaip 18O d., paskolos gavėjo finansinė būklė yra b1oga ir jis neturi realių
galimybių tęsti savo veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais arba yra gautas praneŠimas iš kredito įstaigos, kad
paskola yra nutraukta, garantija priskiriam,nuostoĮingos" rizikos grupei.

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2o1'6 m' gruodžio 31 d. suformuoti atidėjiniai pagal į5ruendinamas priemones priskiriami
trumpalaikiams atidėjiniams, todėl jų diskontuota vertė nesiskiria nuo isigijimo vertės:
1

8-ojo VSAFAS,,Atidėjiniai, neapibrėŽtieji įsipareigojimai,
neapibrėŽtasis tultas iI poataskaitiniai įvykiai"

4 priedas

ATIDĖ\IIYIN PAGAĮ .rŲ PAlĮAUDo.rIMo LAIKĄ

Ell.

1Įr.
I

I
1. 1.

r.2.

c

3.
4.

ĮstgtJtmo savlkalna

AttdėJtnių panaudoJlmo laikas
Per vienus metus

(nedlskontuotal

3 706 615,93

4
3 706 61s,93

3 706 61s.93

3 706 61.5.93

3 706 615.93

3 706 615.93

3

2

Trumoa-Įaikiai atidėiiniai

Ilsalaikiu atidėiiniu einamuiu metu dalis

Nuo vienu iki penkeriu metu
Po Denkeriu metu
Atidėiiniu suma, iŠ ūso
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(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
Informacįa apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktas garantijas dėl paskolų:
18-asis VSAFAS,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėŽtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai"

5 priedas

suTEIKTos GARAttTIJos DĖL PAsKoLŲ
2017 metai
įslparelgoJlnat
dėl sutellrtų

Pasholų' dėl

kurlų
sutelktos

Eil,

Stralpsnlal

Iūr.

garantljos,

likutis

ataskaįtinio
lalkotarplo
pradžioje

sutellrta
paskolų' dėl
kurlų
sutellĖo3

garaltijos per
ataskaltlnį
lalkotatpį

grąžlnta

paskolų, dėl
kurlų buvo

Šutelktos
garaįtįioŠ pēr
ataskaįtlnį
lalkotarpį

Paskolų' dėI
kurių

val3tybė3
(savlvaldybėsI

garant{ų' kurie
prlsklrlaml prle

tlėsioglįės
valstybės

vallutų lūįįįsų
pasikeitimo
įtaka (+/-|

(savlvaldybės)
skolos per

Šutellūtos
garantijos,

llkutts
atĖskaltiįio
lalkotarplo
pabalgojē

ataskaltlnį
lalkotarpį

1

2

I.

GARAIIĮTIJoS DĖL vIDAUs

1

Valdžios selrtorius

1.1

t,2.
2

PASKOLU

Flįansu lstaigos
Bankai

2.2.

Nebmkinės finansu istaisos
llle flnansu lstaigos

il.
4.

4.r
4.2
5.
5.1

5.2
6.
III.

IV

6

7=8-3-4+5+6

8

167 o72 3š9.s9

a2 464 š34.90

73 laa 473.60

t76 344 0.20.49

t6? o72 359,59

a2 464 53490

73 188 473,60

1',f6 344 02.)-49

152 114 574,OO

76 536 885,62

67 497 059,21

161 154 40(J 41

A

957 745.59

5 927 649,24

5 691 814.39

15lq36104R

1,67

072 359,s9

a2 464 534 gO

73 i8a 473.60

176 349 020.49

\67 0'r2 359-59

a2 464 Š34-9įJ

73 laa 473.60

t76 344 020.49

GARAN'TI.,oS DĖL

UžsItilIo PASKoLU
Valdžios seLįorlus
Vietos valdŽia įsavivaldvbės)
Va-lstybės socialinės

aosausos fondai

Flūaįsu l3talgos
Bankai

Nebmkinės finansu istaisos

lle finansų įstaigos
sUTEIKTos vAįsTYBEs
GARAI|TIJoS DĖL

TARPTAUTINIŲ FIIIIANSŲ
IĮ{STITUCIJŲ IšDUoTu
PASKOLU IR GARAITTI.'U
SUTEIKTA VALSTYBFJS

GARANTIJŲ DĖL PAsKoLŲ,

IŠ

vlso

(I+II+II!I

sAvTvAįDYBĖs

GARAIITIJoS DĖL vIDAus

IR

vI.

5

sUTEIKTos vAįsTYBĖs

SUTEIKTOS

v.

4

Vietos valdžia (savivaldvbės)
Valstybės socia1inės
aosausos fondai

2.7

3.

3

sUTEIKTos vAįsTYBEs

UžsIEMo PAsKoLŲ

SUTEIKTOS VALSTYBES IR
sAvTvALDYBĖjs
GARA!ŪTIJoS DĖL
PAsKoLŲ. Iš vlso tlv+vl
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3.8

KititrumpaĮatktatįsipareigoJimai
,,Finmsinis turtas ir finansiniai

17-ojo VSAFAS

įsipmeigojimai"
12 priedas

IltFoRMAcIJA APIE KAI NURIAS TRUMPAįAIKES MoKĖTIIIAS suMAs

2ol7 m. gruodžio 31
Eil.
Nr.

1

1.

2.
3.
4.

4.L
4.2.
4.3.
4.4.
b-

5.1
5.2.
5.3^

6,

Strelpsnlo pavadlnimas

hrp jų

15

ūešojo
sektoriaus
subjektams

USO

4

3

2

Mokėtlnos subsidĮos'
dotac{os lr flnansavlmo

d.

2016 m. gruodžio 3l d.

trp jų

tarp jų

konūoliuojmiems

ir asocijuotiesiems
ne vieŠojo

sektoriaus
subiektams
5

ts

vieŠojo

uso

sektoriaus
subiektams

tarp

ne vieŠojo

sektoriaus
subiektams

7

6

jų

kontroliuojamiems
ir asocijuotiesiems

8

aumot
Su darbo santyklais suslję

įsitrarelgollmal
Tlekėlams molšėtino3 sumos
Sukauptos mokėtinos Šuttįos
Sukauptos hnansavimo
sanaudos
Sukauptos atostoginių
sanaudos
Kitos sukauDtos sanaudos
Kitos sukauptos
mokėtinos sumos

Kiti trunPelalkįal
isloarelgollmal

Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti iŠankstiniai
apmokėiimai
Kitos mokėtinos sUmos

Kal kurių trumpalaikių
nokėtlnų sumų balansinė

vertė l1+2+3+4+5l

3.8.1

134 O12.31

250 003.61
310 357.38

138 012.31

138 012.31

310 357,38

185 129.33

185 129.33

371 919.31

371 919,31

18s 129.33

185 129.33

371 919,31

37r 9t9,3r

464 937,2t

323 L4Į'64

932 2aO-3.O

6a2 276-69

136 720,57
147 oa?.st

9 075,00
31 0

357.34

TiekėJams mokėtiūos aumos

2017 m. gruodžio

TtekėJams
Mokėtinas
Mokėtinos
Mokėtinos

3 1

d. if 2016 m. gruodžio 31 d. INVEGOS fondo tiekėjams mokėtinas sumas suda-rė:

mokėtinos sumos:

administravimo mokestis finansiniams tarpininkams
sumos paslaugų tiekėjams
palūkanos pagal AKF priemonę
Tiekėjams mokėtinos sumos lš vlso

3.a.2

31() 357.38

2Ot7 m.
gruodžio 31 d.

2()16 m.

gruodžio 31 d.

134 370,50

240 L18,43

992,t2

1

t36

358,05

720,57

5 466,31
4 4t8,87
25O 003,61

Kltos sukauptos mokėtlnos sumos

2o|7 m. gruodžio 31 d. ir 20Į6 m. gruodžio 31 d. INVEGOS fondo kitas sukauptos mokėtinas (priskaičiuotas įskaitytinas į
vatstybės biudžetą) sumas sudarė palūkanos sukauptos pagal finansų inžinerįos priemonių sutaftis ir nuo laikinai laisvų
investuotų 1ėŠų sudarė:
palūkanos už investuotas laikinai laisvas lėšas
palūkanos už AKF
palūkanos už AKF2
palūkanos už FRSP priemonę
garantijų atlyginimas pagal FLPG priemonę
Sukauptos mokėtinos sumos iš vlso
Sukauptos
Sukauptos
Sukauptos
Sukauptos
Sukauptos

mokėtinos
mokėtinos
mokėtinos
mokėtinos
mokėtinas

30

2Ot7 m.
gruodžio 31 d.

426'57
'84
9 4L5'75
2Į3 oo5'43
90

2Ot6m.

gruodžio 31 d.

2 937

215 788,53
7 249'2a

7 356,05

349 o6o,2t
110 t42,35

323

t4Į'64

36'32

682 276'69

IIūvEGos FoNDAs
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3.9

Pagrindinės veiklos paJamos

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2o16 m. gruodžio 31 d. INVEGoS fondo pagrindines veiklos pajamos pripažįstamos
vadovaujantis kaupimo principu. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susijusio sąnaudos.
1O-ojo

VSAFAS ,,Kitos pajamos"
1

PAGRINDINĖjS

Eil.

llr.

l.

vEIKlos I{ITos PA"rAMos

Straipsnio pavadinimas

2Ot7 m.

2Ot6lm.

2

3

4

1

1.1

Apskalčluotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Paiamos iŠ rinkliavu
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir

2.
3.

Paerindinės veikloe kitos paiamos

1.3.
1.4.

I 245 366.55

817 659,80

įsipareigojimų investuotojams draudimo istatymą mokamų
imoku i fondus
Suteiktu oaslausu oaiamos
Kitos
Pervestinos į btudžetą pagriūdiįės veiklos kitos pą|amos

t.2.

priedas

817 659.80

1

245 366,55

t1 245 366.551

t817 659.80t

Pagrindinės veiklos kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė pagal finansų inžinerijos priemones priskaičiuotos
palūkanos ir garantijos mokestis:
2OL7 m2()16 m.
palūkanos pagal AKF
palūkanos pagal AKF2
palūkanos pagal FRSP
garantijos mokestis pagal FLPG
Sukauptų palūkanų pąiamų nuvertėjimas
Sukauptos
Sukauptos
Sukauptos
Sukauptas

Pagrlndinės veiklos kitos pajamos iš viso

3.10

7 t44,9t
t3 224,OO

10 784,51

662 677,55
r34 613,34

I 096 325,33
244 tto,34

817 659,80

I 245 366,55

36,32

(105 889,95)

Pagrlndlnės velklos sąnaudos

2o17 m. gruodŽio 3r d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. INVEGOS fondo pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė:

2oĮ7 m.
INVEGOS fondo valdymo iŠlaidos
Pagal Susitarimą perimamos GIF tiesioginės valdymo išįaidos
Administravimo mokestis finansiniams tarpininkams
Palūkanų sąnaudos pagal finansines priemones
Garantijų išmokų ir atidėjinių sąnaudos
Gautinų ilgalaikių paskolų nuvertėjimo atstatymas
Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso

2016 m.

(868 904,82\

(688 929,18)
(4s 93e,e8)
(1 180 208,09)

(7 t54,381
(491 164,58)

(2 991 185,58)

{792 O95,3rJ

(2 159

319,091

(7

25o'3Įj

I 000 000,00
{3

911 513,141

INVEGOS fondo apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos ekonomikos segmentui. Remiantis
palyginimo bendruoju principu, fondo finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
informacija.

Pagrindinės veiklos sąnaudų atskleidimas pagal 25-ojo vsAFAS ,,Segmentai" pateikiamas Priede Nr.2.

3l

IIIū\/TGOS

FONDAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUoDŽIO 31 D
{visos sumos eurais, -iei nenurodyta kitaip)

3.11

Finansinės ir investiclnės velklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą per 2oI7 m. sudaro BIF priemonės vertės pokytis bei pajamos nuo laikinai
laisvų investuotų lėšų:
6-ojo VSAFAS,,Finansinių ataskaitų aiŠkinamasis
raŠtas"

FINANSINĖS lR INvEsTIcINĖjs

Eil.
1

1. 1.

L.2.
1.3.

t.4

r.5.
1.6.

2.

2.Į.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.t2

2oĮ7

Straipsnio pavadinimas

Nr.
1.

vEIIlĮos PAJAMoS IR sĄNAUDos
m'.

3

2

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių pal'amos

Palūkanų Daiamos
Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos paiamos
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos paiamos

Finansinės ir investlcinės veiklos sąnaudos

Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

4 priedas

2016 m.
4

359 912,00

281 78O,OO

205 182,73

304 874,70

359 912,00
(2Os t82,731

28t 780,OO
(3O4 874,701

įa2 446.00l

l2o8 7įo.ool

(82 446,OOl

(208 710,00)

277 466,00

73 070,OO

Kontrolluojami, asocijuoti subJektai ir susiJusios šalys

SusĮusios šalys:
1) LR ūkio ministerija

- valstybei priklausančių projekto lykdytojo ,,Invega" akcĮų (100 proc. visų akcĮų) valdytoja,
atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcįjas;
2) LR finansų ministerįa - ES struktūrinės paramos administravimo srityje vadovaujančios institucijos funkcĮas atliekanti
institucija, pavedusi,,lnvegai" atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcijas;
3) UAB ,InvesticĮų ir verslo garantįos" (,,Invega') - fondo valdytoja.
Sandoriai, vykę 2017 m. ir 2oL6 m. tafp INVEGOS fondo ir fondo vykdytojo ,Invega", atskleisti 3.2 pastaboje.

KontroliuojamŲų ir asocijuotūų subjektų INVEGOS fondas 2017 m. ir 2oL6 m. neturejo.

3.13

Poataskaltinlaiįrrykiai

Koreguojančių poataskaitinių įvykių, gaĮinčių turėti reikšmingos įtakos informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,

nėra.
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fvisos sumos eurais. iei nenrrrodvfa kifainl

PRIEDAS Nr. 1

(1)

parengta pagal 2O-ojo VSAFAS,Finansavimo sumos"

4 priedą

ĒINANsAvIMo suMos PAGAL ŠAlTItvĮ, TIKSLINĘ PAsIilRTĮ IR JŲ P'oKYčIAI PER ATASKAITINĮ LAIKoTARPĮ
Eil.
Itr.

1

1.

Fiįrugvieoffioa

atasliįitiįio

lįilrot

lrio

l'i@vi
soa

o

(gįĮtos},
išslšyro3

pndžoje

!ątįygtlttlai
a tat rta

3

4

2

E

tybei biud*to
(i3tyru. v.l3tylĖ5
biudi2to sigįaviE|t
d.lį' g.utą Ė Euįopos

FiffivlEo
3raįĮ
pĒgroPavioc*

ilētlygiįti i
gaut turts

5

6

sktci8Į!
sbjelrta s

Filusvioo
mĘ
mžėjim*
dėl tutto
p davi o

6

8

PerdĮotį
kitiėc
viešojo

Fi@svi
o
il
3u žėjit3
dėl jįĮ

pamĮdoii

o

swo weikhi
9

Fiįaįgvi
os
rĮ
@žėji
įįėljrĮ
pqdąviEo !e
viešojo *Irtoiaw
nbjeltaos

Fiffii
o
soa
IgrąžltGl

10

11

įgįutiįql

Firosvioo
ffi
lilĒutia
at kaltiįio
lįi*otastlio

T2

13

Fimnsvimo

mįĮ

pasiLeitimm

pabrigoje

sąiuįgo.' užsiėįlo
Y.Ltybiįį iį

tarptįrtiįiįį

orrmiaēiiul:
1.1.

FiD8ls i o
ru Ulutit

nepinigini

rtui

2L 671029.74
9.1 67

t Otq 74

977-5a

23 o'53 007,32

I 381 977,58

23 053 007.32

1 3a1

1.2.

2.

u1
2.2.

Iš sįvi aldybės
biudžeto liiskyru
sįwiwldybė. biudžeto
igDav' dalį' gautą

ii turopo. Sqjugor,
uįiėįio El.tybftį į
t ptautiįirĮ
org iaēiiul:
nepnį8ml furful
ktoms lŠadoms

Ii EurotD, sqJ'įįEg6'

3.

užgiėįio alstybi it
t Ėeutilirt
o.g ieijįĮ
(fEa,gvi o .u lĮ
dįlL, turi gauį a Ė
EurcP6 sąju go.,

ėįrLįit
fįįBįvl

9įl3tybįg

3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.

o

sorĮ Ė
biudž-t

'įvigįldyb&
E{i prcjeLt.s
fiįesuotil:
nepinigini turtui
isisyti
ktoms įslado

s

Ė Lit ialtili

:

15()

4al 515.59

12

150 4Rl 515 Šo

12

lss

319.091

l1Įa 322 a96-so
144 322 \S6.sO

159 319.091

2 t5q 319 0g

t2 1sq 31q ogl

nepinigini turtui
įsigyti

kitoms išaidoms

ko pensoti
li vis
!u

*

t

f įį.įvimo

t72 ts2 545,33

į2 I59 3l9.G)l

I 341 977,54

Finansavim sumĮĮ pergrupavimas fa}tinėS panaudojimo paskirties atvaizdavimui.
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sumos eurais, jei nenurodfia kitaip)

PRIEDAS Nr. 1

(2)
2O-ojo

VSAFAS,Finansavimo sumos"
5 priedas

FINAI sAvIMo sUMŲ LIKUčIAI

2oĮ7 m. gruodžio 31 d.

2OL7 m' sausio 1 d.

Eil.

Finansavimo šaltinis

ltlr

Finansavimo
sumos
(gautinos)

2

1

J

Fiaansavimo
sumos (gautos)

Iš viso

Finansavlmo
sumos
(gautinos)

sumos (gautos)

4

5=3+4

6

7

Finansavimo

Iš viso
8=6+7

Iš valstybės biudžeto (iŠsk1rus valstybės
1.

t

3

biudžeto asignavimr4 daĮ, gautą iš Europos
Sąjungos' rržsienio valstybi ir tarptautini
organizaciiu)
Iš savivaldybės biudžeto (išsĘrus
savivaldybės biudžeto asignavim dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstvbiu ir tarotautiniu orsanžaciiu)
Iš Europos Sajungos, užsienio valstybi ir
tarptautini organizacį (finansavimo
sum dalis, kuri gaunama iŠ Europos
Sąjungos, neįskaitant finansavimo sum iš
valstybės ar savivaldybės biudžet ES
oroiektams finansuotil

kit

4

Iš

5

Iš viso

šaltini

2L 671029.74

21 67r 029.74

23 053 007.32

23 053 007.32

150 481 515-59

150 481 515.59

r4a 322 196.50

144 322 196.50

172 rS2 545.33

r72 152 545-33

L71 375 203.a2

t7I

34

375 203,a2
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PRIEDAS Nr. 2

(1)
2

S-ojo

VSAFAS

priedas
20 L7 M'. IIIIFoRM ACĮIA PAGAL

Eil. nr

Finansini

atsskait

straipsniai

Bendros

Gynyba

t

2

3

4

tvarka įr
visuomenės
apsaĮgą

tkonomika
6

5

PAGRIIID IĖs vEIKLos sĄNAIrDos
Darbo uŽmokesčio ir socialinio draudimo
N usidėvėjimo ir amortizacijos
Komrrna]ini paslaug ir ryširl

1.
1.1

t.2.
1.3

1.5

KomandiTuoči
Transporto

7,6

Kvalifikacijos kėlimo

t.7

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nuraš}tĮ sum
SunaudotiĮ ir parduotr.1 atsarg1 savikaina

7.4.

1.9

1.10.

Socialini

1.11

N

Poilsls,

7

8

9

10

Slvl eti

11

me

socialinė

Iš viso

apsauge
12

13

(2 rs9 319,091

iŠmokr1

Finmsavimo

t. 13.

KitĮĮ paslaugĮĮ

Kitos

APsIlAITos PoLITII(os I(EITIMo IR EsMllltlŲ
APsKAITos KLAIDŲ TAISYMo rrAKA

2

B stc ir

Aplinkos komunalinįs sveįkatos
kult n ir
apsauga
aPsauga
kis
rel ieija

uomos

t.72

r.74.

EIIITUS

Segmentai

viešoji

valstybės

paslaugos

vEIKLos SEGM

"Segmentai"

(2 1s9 319,09)

(2 159 319,09)

PAGRĮlrDĮtįs vEIKLos PĮIĮIGŲ SRAUTAI

3.

ĮŠmokos:

12 744 29a,921

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalini paslaugtr ir ryšit1

3.1.1

3.r.2
3.7.4.

Komandiruoči
Transporto

3. 1.5

Kvalifikacijos kėlimo

3. 1.3

3. 1.6

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

3.7.7
3. 1.8

AtsargĮĮ įsigijimo
Socialini14 išmokr1

3. 1.9

Nuomos

paslaug įsigijimo

3.1. lO.

KitĮĮ

3.1.1

SĮrmokėtos

1.

3.1.12.

pal kanos

Kitos išmokos

(2

744 298,921'
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PRIEDAS Nr. 2

(2)
2 S-ojo VSAFAS
"Segmentai"
priedas
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Eil. nr.

Finmrinirl atackait straipsniai

Beįdrca

walstybės

Gynyba

3

4

pulaugos
2

1

viešoji
twrLa ir

vi8uomenė8
apaaurF

vEIKįos SEGMENTUS
segmentąi

Ekoaomika

5

7

6

PAGRJNDINĖ\S vErKLos sĄNAUDos
Dabo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir mortizacijos
Kommalini paslaugĮį ir ryŠiįĮ

1.
1. 1.

7.2.
1.3
1,4

Biists ir

Poilsis,

Aplinkos Lomunalirls Seeikatoa
kult ra ir
aPaaugą
aP Eąuga
rikis
religija
8

9

10

Iš viso

soctaltnė
aP

11

aauga

t2

13
(3 911

513.l4l

Komand lruocįĮį
'l

1.6

rmsporto
KvalilikacįJos kēlįmo

I.7

PaprastoJo remonto

NuvertēJimo iI

1.9
10.
1.11
1_

1

N

Kitos

3. t.

3.
3.

(3

911513,14)

(3

911 s13,14)

APsKAITos PoLITIKos KEITIMo IR EsMINĘ
APsKAITos KLAIDŲ TAIsrMo ĮTAKA

2.

3.

mo

KitįĮ paslaugĮĮ

l,1+.

3.

uomos

llnmsa

1',2

t. t3.

3.

ir eksploatavimo

n aŠ]at SmĮĮ
smaudofi-į iI p duot atstrgĮĮ savikaina
socrallnrįĮ rs okĮį

l.a

l.

t.2.
t.3.
t.4.
r.5.
r.6.

r.4.
3.1.9.
3.1.10
3.

1

3.t.t2

t3 24a 623.6s1

KommdiruoēiĮĮ
Trmsporto
Kvali1įkacijos kēlįmo
Paprastojo remonto

3.t.7

3.1.1

PAGRIN DIN Ėjs vEIKLos PĮŪIGŲ SRAUTAI
lŠmokos:
DtrtJo Įraokesēįo iI socįalįnio dlaudimo
KomįrnalįniįĮ paslaugįĮ iI ryŠiĮį

įr eksploatavįmo

AtstrgĮį įSig{imo
socla.įinlu ismokĮį
Nuomos
Kit paslaugĮĮ isigijimo

Smokėtos pal kmos
lotos rsmokos

13 2+a

623,6s)
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PRIEDAS Nr. 3
17-ojo

VSAFAS,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
5 priedas

IBI IŠPIRXIMo TERMINo LNKoMo FI!ŪANSINIo TURTo IR SUTEIKTŲ PAsKoLŲ PoKYčIN PER 2017 M. LAIKoTARPĮ

Eil.
Nr.

1

1.

Finansinio turto
pavadinimas
2

IĘalaikis

t.2.
1.3.
1.4

1.5.

2.
2.L.
2.2.
2.3.

2.4

2.5.
3.

Suteiktos
oaskolos
Oblieaciios

Vekseliai
Kiti ne

Per 2O!7
perkelta į

pradžŲe

(įsigĮimo
savikaina)

parduota
(balansine
pardavimo

frnansinio
turto grupę

3

4

5

6

ataskaitinio
laikotarpio

finansinis turtas
ir suteiktos
paskolos

1.1.

Balansinė
vertė

įsiryta

93 679 346.49

30 ass 413.23

44 765 143 30

24 905 953,58

4A 914 243.59

41 t90 75a.12

verte

momentu)

(iš)

kitą

amortžacįos
suma

m,-

valiutos

kurso

pokyčio

įtaka

piniginės

įplaukos

8

ts ?74 776-05l

l2o a9o.Į2

5 949 459.65

l5 774 776.O5\

120 ASO.12

42 9()() q)o.oo

5 774 776.05

al

5 774 776 05

9

Balansinė
vertė

nurašJįa

nuvertėjimas

ataskaitinio
laikotarpio
pabaĘoJe

10

11

T2

t24 364 O43.26t

249 664.44

94 aO2 539-41

{23 445 995.831

289 668,48

46 5r4 769.53

(922 047.43\

4A 247 769.44

zįOa.a3

l4t 272 t66-a5l

4A 674 776.t5

al

404 a3

@1 272 166 A5\

577477615

2o.2

29a,95

nuosavybės
vertybiniai
oooieriai
Ilgafaikiai

terminuotŲi
indėLiai

Trumpalaikis
fiįaįsinis turtas
ir suteiktos
Daskolos
Suteiktos
paskolos

Oblisaciios
Vekseliai
Kiti ne

41 19r) 754 12

nuosavybės
vertybiniai
popieriai

Trumpalaikiai
terminuotieji

indėliai

Iš viso

42 gOO OOO

134 47() 145,()1

42 qoo ooo Ąo

OO

73 755 413,23

37

į65

6.į{)

2lo.l1l

289 668.,44

t43 477 3t5.s6
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PRIEDAS Nr. 4
17-ojo

VSAFAS

"Finansinis

turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
4 priedas

PARDUoTI LAIKoMo fINANsINIo TURTo PoKYčIAI PER 2017 M. LNKoTARPI

Eil.

Finansinio turto
pavadinimas

Nr.
1

I

1.1

t.2
1.3.

t.4.
2.

2.t
2.2
2.3.
2.4.
3.

2

Ilsalaikis finansinis turtas
Nuosavybės verŲbiniai

Parduota

Balansinė vertė

ataskaitlnio
Įalkotarpio

pradžŲe

ĮsigĖa

4 595 355.OO

4
2 606 t84.OO

4 595 355.00

4 595 355.OO

3

Perkelta

(baĮansine

(iš) kitas

verte

į

finansinio
turto grupes

pardavimo
momentu)
5

6

Nuvertėjimas

l{uraš5Ėa
(balansine

verte

rrurašymo

Tikrosios
vertės pokytis

momentu)
7

8

9

Balansinė vertė

ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
10

2?7 466-()()

7 479 ()()5-OO

2 606 184.00

277 466.00

7 479 005.OO

2 606 184.OO

277 466.00

7 479 o,o.S.OO

popieriai
Ne nuosavybės vertybiniai
poplenar

Finansinis turtas iŠ

iŠvestinės finansinės

priemonės

Kitas

Trumpalaikis finansinis
turtas
uosavybė s vertybiniai
popieriai
Ne nuosavybės vertybiniar
popieriai
N

Finansinis turtas iš

iŠvestinės finansinės

priemonės

Kitas

Iš viso

38

