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NeprtKlaUS0nto aUd|torlaUS lŠVada
Fondo,,Verslumo skatinimo fondas" steigėjams
Nuomonė

Mes atlikome UAB ,,lnvestici1ų ir verslo garantiJos" (toliau _ lmonė) valdomo fondo ,,Verslumo
Skatinimo fondas" (toliau _ Fondas) finansinių ataskaitų auditą. Fondo finansines ataskaitas sudaro:

o
.
.
.
.

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

finansinių ataskaitų aiškinamasts raŠtas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų santrauką.

Mūsų nuomone, pridėtos finanslnės 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 VieŠojo sektoriaus apskattos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagaltarptautiniUS audito standartus (toliau -TAS). Mūsų atsakomybė pagal Šiuos
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 reikalavtmus, susijusius su
auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublrkos finansinių ataskaitų audito jstatymU ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti,

J

020l8.KPMG

8altica", UAB, yra Liėtuvos ribotog atgakomybė9 imonė ir
nēprik|ausomų KPMG Įmonįų narių, priklausančių Šveierijos imonei
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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 flnansinėms
ataskaitomS parengti be reikšmingų iŠkraipymų dėI apgaulės ar k|aidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleiSti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinUmU ir veiklos tęstinUmo apskaitos principo
taikymu, išskyrus tUoS atvejUS, kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba neturi
kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
UŽ valdymą atsakingi aSmenys privalo priŽiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo proceSą.

Audįtoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą uŽtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iŠkraipytos dėl apgaules ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas uŽtikrrnimas-taIaukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iŠkraipymą, jeigu 1is yra, visada galima nuStatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
TAS. lŠkraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikŠmingais, 1eigu 9alima
pagrjstai nUmatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagalTAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir latkomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

.

NUstatome ir jvertiname finansinių ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo del apgaulės arba klaidų
riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką jtokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. ReikŠmingo iŠkraipymo dėI apgaules
neaptikimo rizika yra dldesnė nei reikšmingo iŠkraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule ga|i būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas arŠkinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

o

galėtume suplanuoti
lgyjame SUpratimą apie su auditu susi.iusias vidaus kontroles tam, kad
procedūras,
kad galėtume
ne
tam,
tačiau
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito
veiksmingumą.
pareikŠti nuomonę apie Fondo vidaus kontrolės

r

lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamUmą ir vadovybės atliktų apskaitinių Vertinimų
bei su jais susijusių atskleidimų pagrjstumą,

4
@2o18,,KPMG Baltica", UAB, yrė Liėtuvos ribotos atsakomybės įmonė ir
nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveica.ijos įmonsi
.,KPMG lnternational cooperative" (,KPMG lntērnational"), tinklo narė,
Visos teisės saugomos.

o

Padarome iŠvadą dėl taikomo 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 dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome iŠvadą, kad toks reikŠmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus iŠvadoje
privalome atkreipti dėmesjj susijusius 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 tęSti savo veiklos.

o

jskaitant atskleidimUS, ir
lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinj,
jvykiai
ir
taip, kad atitiktų
pagrindžiantys
pateikti
sandoriai
tai, ar finansinėse ataskaitose
pateikimo
koncepciją.
teislngo

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsaktngus asmenis apie audito apimtj
ir atlikimo laiką bei reikŠmingus audito pastebėjimUs, jskaitant svarbius vidaus kontrolės

trūkumus, kuriuos nUstatome audlto metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Do

P

otas auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. kovo 13 d.
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VERSLUMO SI{ATINIMO FONDAS
FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
/uisos sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)
2-ojo VSAFAS,,Finansinės

buklės ataskaita"
1 priedas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASI(AITA
PAGAL 2ol7 M. GRUoDžIo 31 D. DUoMENIS
20 18-03- 13

Pastabos Nr.

Eit.

Straipsnial

A.

ILGALAII(IS TURTAS
Nematerialusis turtas
Ilsalaikis materialusis turtas

Nį.
I.

II.
III

IV
B.

c.
I.

I. 1

r.2
II.
III.

III.1
111.2

III.3
III.4

m.5
III.6

ff

V

Ilsalaikis finansinis turtas
Kitas ilealaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsafsos' išstrrrus ilsalaiki materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti
Ilsalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Išankstiniai apmokėiimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės imokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos uŽ turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
oaslaugas
Sukauotos sautinos sumos
Kitos sautinos sumos
Trumoalaikės investiciios
Pinisai ir oinisu ekvivalentai
IŠ VISO TURTo:

FINANSAVIMO SUMOS

I,

Iš

III.

IV

E.
I.

I. 1

1.2

I.3
II.
II. 1

tr.2
II,3

U.4
II.5
II.6
TT.7

II.8
II.9
II.1O

II-11

F
I

il.

n.
III,1
TTT.2

2OL6 m.

gruodžio 31 d.
a 443 72L,29

I

7 059 088,24

443 72r.29

3 995 614.16

2 7A2 646,42

96 881.66
9 2a4.13

58 312,41
19 353.50

9 244.t3

19 353,50

r 267 476,27
2 621 972,LO

L 854 3r9.23
850 661.28
rr 226 367.7L

Atsarsos

D.

Į

J

2Ot7 m.
sruodžio 3l d.
7 0s9 088.24

4
5

6
7
8

Iš savivaldvbės biudžeto
Iš Europos Sąiungos' užsienio valstybių ir tarptautinių
Iš kitu šaltiniu

ISIPAR"EIGOJIMN
Ilsalaikiai isipareieoiimai
Ilealaikiai finansiniai isipareisoiimai
lsalaikiai atidėiiniai
Kiti ilsalaikiai isipareieoiimai
Trumoalaikiai isipareisoiimar
Ilsalaikiu atidėiiniu einamuių metų dalis ir trumpalaikiai atidė.iiniai

IL O54 702,40
Įo 976 642't4
2 0r2 964.79

11 178 094.7Į
r 926 997,87

8 963 677.35

9 25L 096,84

7A 060.26

48 273,OO

78 060,26
34 632,16

48 273.OO

I

9

Ilgaįaikių įsipareigo.'iimų einamųių metų dalis

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
1r

Mokėtinos sumos į Europos Sąiungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Mokėtinos socialinės išmokos
Gržintini mokesčiai, imokos ir ių permokos
Tiekėiams mokėtinos sumos
Sukauotos mokėtinos sumos
Kiti trumoalaikiai isipareisoiimai

lo
10

5 253.t9
25 7 13,51

10

12

170,10

24 425.07

46t,40

23 677.86

GRYNASIS TURTAS
Rezervai

Nuosawbės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųių metų perviršis ar deficitas
Ankstesniu metų perviršis ar deficitas
IŠ uso FINANSAVIMO sUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTo:

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracįos

tr o54 702.40

rr

226 367,71

Kęstutis Motiejūnas
(vardas ir pavardė)

vadovas)

Jūratė Blėdaitė-Katilienė

Vvriausio_ii finansininkė
(ųrriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)
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VERSLUMO SKATINIMO FONDAS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
/ursos szzmos eurais,

jei nenurodgta kitaip)

3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatų ataskaita"
1

vEIKLos REZULTATŲ ATASKNTA

priedas

PAGAL 201-7 M. GRUoDŽIo 31 D. DuoMENIs
20 18-03- 13
(data)

Eil. Nr.
A.
I

II

II,1,
II.1.1

1.7.2
11.2.

IĮ.2.L
rr.2.2
III

III.1.

ilt.2.
B.
I.
II

Straipsniai
PAGRINDINĖjS vEIKĮos PAJAMoS

FINANSAVIMO PA.JAMOS
MoKESČIU IR SOCIALINIU ĮMOKU PAJAMOS
Mokesčių paiamos grvnąia verte
Mokesčiu paiamos
Pervestinų mokesčių suma
Socialinių imoku paiamos grynąia verte
Socialiniu imoku paiamos
Pervestinu socialinių imokų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pasrindinės veiklos kitos paiamos
Pervestinu oasrindinės veiklos kitu paiamų suma

PAGūNDINĖS vEIIlLos sANAUDos

L2

t'ĮUvpnrĖ.rrlMo IR NURAŠYTŲ SUMŲ

c.

PAGRINDINĖjS

D.

IltTos vEIKĮog REZULTATAS

I.
II.
III.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

F

G.

H.
I.

2A7 419,49
287 419,49

51 018,10

FINANSAVIMO

E.

2Ot6 m.

2Ot7 m.

11

m

IV

Pateįkįmo vaĮiuta ir tikslumas: eurais

Pastabos
Nr.

vEIKlos PERVIRŠIS AR DEFtcITAs

KITos VEIKLOS sĄNAUDos

FINANsINĖjs IR INvEsTIcItvĖs vEIKLos REZULTATAS
APsIlAITos poLITIKos KEITIMo IR ESMINIŲ APSKAITOS

(51 018,10)

242920.92

242 920.92

a9 476.94

(89 476.981

ea7 4L9,491

1242 920.921

Q87 419.491

Q42 920,921

13

KIAIDU TNsYMo ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ I{UosA\'"rBEjs
METODO ITAKA
METODO
AR DEFICITAS
GRYNASIS

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas

administracĮos vadovas)

Kęstutis Motiejūnas
(vardas ir pavardė)

Jūratė Blėdaitė-Katilienė

Vyriausioji finansininkė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
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VERSLUMO SI{ATINIMO FONDAS
GRYNOJO TURTO PoKYČIo ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
1'uisos

sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)

4-ojo VSAFAS ,,Gr1,nojo turto pokyčių ataskaita"
1 priedas

GRYNoJo TURTo PoKYčIŲ ATASIIAITA*
Nt. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS

PAGAį 2ot7

20 18-03- 13
(data)

Tenka kontroliuolanēįąjam subjektui

Eil.

Straipsnlai

Nr.

Pastabos
Nr.

Dallninkų
kapitalas

3

4

Tlkrosios

Kiti

vertės
fezervas

rezervai

5

6

Nuo8a\rybės

metodo

įtaka

Sukauptas
perviršis ar
deflcitas
prieš

nuosavybės
metodo

Iš

viso

Mažu_

mos

dalis

įtaką

I

I

2

Likutis 2o15 m. gruodžio

6.
7

kapitalo padidėjimo

3
4.
5.

8.

9.
10

11

t2.

Ataskaitinio laikotarpio
grynasis pervirŠis ar
deficitas
Likutis 20Į6 m. gruodžio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perimto ilgalaikio turto iš
kito viešojo sektoriaus
subiekto itaka
Perduoto arba parduoto
ilgalaikio turto kitam
subiektui itaka
Kitos rezervų padidėjimo
sumos

74.

Kiti panaudot i

x

x

x

x

x
x

x
x

r

ezertt ai

x

x

x

x

x

x

x

kapitalo padidėjimo
(sumžėiimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio
grynasis perviršis ar
deficitas
Likutis 2oĮ7 m. gruodžio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dalininkų (nuosavo)

t7

x

x

31 d.

Kiti sudaryti rezervai

16.

10

x

Dalininkų (nuosavo)

13.

15.

9

31 d.

Perimto ilgalaikio turto iš
kito viešojo sektoriaus
subiekto itaka
Perduoto arba parduoto
ilgalaikio turto kitam
subiektui itaka
Kitos rezervų padidėjimo
{sumažėiimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai

2

8

x

x

x

x

x

31 d.

Kęstutis MotŲūnas
(vardas ir pavardė)

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo
įgaliotas administracįos vadovas)

Jūratė Blėdaitė-Katilienė
(vardas ir pavardė)

Vvriausioi i finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
8

VERSLUMO SKATTNIMO FONDAS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
1rutšos sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)

5_ojo

VSAFAS ,,Pinigų srautų ataskaita"

I priedas

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2OT7 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS
20 18-03- 13
(data)

Eil.
1
I

I. 1.

I.1.1.

1.t.2.
I. 1.3.

1.1.4.
1.2.

I.3.
t.4.
I.5
II.

II.1

il.2.
II.3,

1.4.
II.5.
II.6.
III.

l

ITT.2

III.3

1Į.4.

B.
I.

il
III.

IV

V

u.
c.
I.

II.
III.

D.

Pastabos
Nr

Straipsnlai

IŪf.

A.

Pateikįmo uaįįuta ir tįksĮumas:

2
PAGRINDINĖjS vEIKLos PINIGŲ SRAUTN
Iolaukos
Finansavimo sumos:
iš valstvbės biudžeto
iš savivaldybės biudžeto
iš ES. užsienio valstvbių ir tarptautinių organizaciių lėŠų
iš kitu šaltiniu
Iš mokesčių
Iš socialiniu imoku
Už suteiktas paslauqas
Gautos oalūkanos
Kitos iplaukos
Pervestos lėšos
I valstvbės biudžeta
Į savivaldybių biudžetus
ES. užsienio valstvbėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešoio sektoriaus subiektams
Kitiems subiektams
Išmokos
Socialinių išmokų
Kitų paslausų įsisiiimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos
ruvpsTlcrrĖs vprxr,os PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto

2Ot7 m.

3
1

4
755 436.98

2 034 0a7,47

3.1

2OL6 m.
5

2 963 90.8,76
3 200 862.51

6t oB7.47
000.00

L20 862,5t
3 080 000,00

Q78 650,491

(236 953,751

1 973

(278 650.491

(236 953,751

115 873.841

t3 390 446.941

(t 929 48I'9Į|

(4 987 976,O31

isisiiimas

Ilgataikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto

perleidimas
Ilsalaikio finansinio turto isisiiimas
Ilsalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotuių indėlių (padidėiimas) sumžė.įimas
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANsINĖjs vĒIKJ,os PINIGU SRAUTAI
Įplaukos iŠ gautų paskolų
Gautu oaskolu qražinimas
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMo ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ

EKVIVALENTU LIKĮ,čIUI
Pinigų lr pinigų ekrrivaleatų padidėjimas (sumažėJimas}
PinĘai ir pintgų ekvįvalentai ataskaitinio laikotarpio
Dradžloie
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaltinio laikotarpio
oabaiĒoie

Generalinis direktorius

3.2.6

1 945

355.75

t

597 529,09

t 77l 3Įo'a2

į426 538.18)

850 661.28

L 277 t99,46

2 621 972,10

850 661.28

(vardas ir pavardė)

(vieŠojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Juratė Blėdaitė- Katilienė
(vardas ir pavmdė)

Vyriausioji fi nansininkė
(ųniausiasis buhalteris (buhalteris))
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BendroJl informac{a

VieŠo.io sektoriaus subjekto pavadinimas

Projekto kodas
Fondo valdytojas
Fondo valdytojo kodas
Fondo valdytojo adresas
Fondo valdytojo telefono numeris
Fondo valdytojo fakso numerįs
Fondo valdytojo el. pašto adresas
Fondo valdytojo interneto tinklalapis

Fondas,,Verslumo skatinimo fondas"
vP1- 1. 1-SADM-08-K-0 1-00 1
UŽd'aroji akcinė bendrovė ,,Investicįjų ir verslo garantijos"

r10084026
Konstitucįos pr. 7, Į6 a., 09308 Vilnius
(8-s)210 75r0
(8"s) 210 7s11

www.invega.lt

Remiantis Finansų inžinerijos priemonės ,,Verslumo skatinimas" įgrvendinimo ir finansavimo sutartimi (toliau - Finansavimo
sutartis) sudaryta 2009 m. gruodŽio 30 d. tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos
Respublikos finansų ministerįjos ir UAB ,,Investicįjų ir verslo garantĮos" (toliau _ ,,Invega"), ,,Invega" paskirta valdyti Verslumo
skatinimo fondą (toįiau - Verslumo skatinimo fondas arba 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 rezuįtatus.
Verslumo skatinimo fondas, remiantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828l2006 43 straipsnio 3 dalimi, yra steigiamas, kaip
atskiras ,,Invegos" padalinys, kuriam taikomos konkrečios įgrvendinimo taisyklės, numatytos Finansavimo sutartyje,
naudojamos atskiros sąskaitos. Verslumo skatinimo fondas, kuris yra įsteigtas nustatytų tikslų įsrvendinimui, neturi juridinio
asmens statuso, jo savininkas yra Lietuvos Respublika. Kadangi Verslumo skatinimo fondas nėra juridinis asmuo - samdomų
darbuotojų neturi. Fondas taip pat neturi kontroliuojamų ir asocijuotŲų subjektų.
Vadovaudamasi Į5lvendinimo reglamento 43 straipsnio 3 daįies nuostatomis ir siekdama atskirai tvarkyti Verslumo skatinimo
fondo apskaitą, ,,Įnvega" atidaro sąskaitą pavadinimu ,,Verslumo skatinimo fondo sąskaita", kuri skirta visų su Verslumo
skatinimo fondo lėšomis susįjusių finansinių srautų apskaitai tvarkyti. Verslumo skatinimo fondo sąskaita nėra banko sąskaita,
į kurią būtų galima pervesti pinigus, susijusius su Verslumo skatinimo fondo lėšomis' Šią sąskaitą sudafo apskaitos sistema su
atskiru sąskaitų planu, kuriame registruojamos visos pagal pobūdį grupuojamos ūkinės operacĮos, susijusios tik su Verslumo
skatinimo fondo lėšomis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerĮa siekdama įsteigti Verslumo skatinimo fondą bei įgrvendinti fondo finansuojamas
priemones pagal Finansavimo sutartį įsipareigojo perduoti Verslumo skatinimo fondui ne mažesnę kaip 14 481 001 Eur sumą
(toliau - piniginis įnašas). Visas piniginis įnašas 2ol7 m' gruodžio 31 d. ir 2o16 m. gruodžio 3 1 d. buvo apmokėtas.
Lietuvos Respublika bus galutinė Verslumo skatinimo fondo ekonominės naudos gavėja ir turės teisę

į galutinius

Verslumo

skatinimo fondo rezultatus.

2.

Apskaitos politika

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaiĘti rengiant Verslumo skatinimo fondo finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį
2oI7 m. gruodžio 31 d., yra šie:
2.1. Finansinių ataskaitų forma

Verslumo skatinimo fondas laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, todėl metinės finansinės atskaitos bei aiškinamasrs
raštas rengiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau _ VSAFAS) reikalavimus. Fondo
buhalterinė apskaita organizuojama ir tvarkoma remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Fondo finansavimo sutartimi bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais.

2.2. Įvertinimopagtindas
Pateikta finansinė atskaitomybė parengta, remiantis įsigįimo vertės principu.

2.3. Finansinių

ataskaltų valiuta

Verslumo skatinimo fondas apskaitą 2ot7 m. tvarkė ir šiose metinėse finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos
Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
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Finanslnis turtas įr linansinial įsiparetgojimat

Finansinis turtas pripžįstamas tada, kai Verslumo skatinimo fondas gauna ar pagal vykdomą trišalę finansavimo sutartį gauna
arba įgįa teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas gauti turtu nepripžįstami, kol

jie neatitinka finansinio turto apibrėŽimo.

į ne nuosavybės vertybinius popierius,
pinigai
paskolos,
ir pinigų ekvivalentai. Finansinio turto
bei
gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės
prisŲrimas priklauso nuo finafisinio turto rūŠies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.
Finansinis turtas yra priskiriamas Šioms grupėms: ilgalaikis ir trumpalaikis turtas

Siekiant įvertinti finansinis turtas skirstomas į: finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, bei gautinas sumas {prie kurių
priskiriamos ir suteiktos paskolos).

Finansinis turtas. laikomas iki išpirkimo termino
Iki iŠpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas, nebent jų išpirkimo terminas neviršįja
dvylikos mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos dienos. Vertybiniai popieriai apskaitomi kaip trumpalaikis turtas, jei juos
ketinama realizuoti per dvylika mėnesių nuo finansinės buklės ataskaitos datos.

Visi vertybinių popierių įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo / pardavimo dieną. Pirminio pripaŽinimo metu
vertybiniai popieriai 5rra įvertinami įsigĮimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už

jį suma

arba kito parduoto

turto vertė.

Iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomos amortizuota savikaina.

Laikinai laisvos Verslumo skatinimo fondo lėšos laikantis finansų ministro 2OO1 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. 49 ,,Dėl laikinai
1aisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11d.
nutarime Nr. 887 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Investicįų ir verslo garantijos" veiklos" nustatytų apribojimų gali būti
investuojamos tik į:
r valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacįų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius

.

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

Pagal finansų ministro 2OO1 m. vasario 28 d. isakymą Nr. 49 ,,Dė1 laikinai laisvų valsŲbės piniginių iŠteklių investavimo
taisyk1ių patvirtinimo" Verslumo skatinimo 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 įsigijimo savikaina. Vėlesniu
laikotarpiu toks finansinis turtas yra pateikiamas amortžuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Verslumo skatinimo fondas yra suteikęs tikslinę paskolą Lietuvos centrinei kredito unĮai, skirtą priemonei ,,Verslumo
skatinimas" finansuoti.

Pinisai ir pinisu ekvivalentai
Pinigus irjų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose.
Pinigai ir 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.

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

Flnansinio turto vertės sumažė_iimas
Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą yra įvertinama, ar yra turto nuvertėjimo poįmių. 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 itakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams.
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Finansinio turto objektyvus vertės sumažėjimo įrodymas galėtų būti:
. reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba
o palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba

.

tampa tikėtina, kad skotininkas 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 pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra
atstatomi veiklos rezultatų ataskaitoje, bet tik tiek, kad vertės sumžėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijos apskaitinė
vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais
nebūtų buvę pripažinti.

Aoskaičiuotų oalūkanų normos metodas
Apskaičiuotų paĮūkanų normos metodas _ tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų
pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas.
Apskaičiuotų palūkanų norma (diskonto norma) _ tai palūkanų norma, kurią taikant pinigų srautai, susĮę su finansiniu turtu
ar finansiniu įsipareigojimu, diskontuojami visą to turto af įsipareigojimo turėjimo laiką arba iki kitos jo perkainojimo dienos.

Finanslnlai įsioareigoiimaį
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą sumokėti
pinigus ar atsiskaiiyti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripžįstami finansiniais
įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra įvertinami įsigijimo savikaina, su sandoriu susĮusios išlaidos
pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai
įsipareigojimai apskaitomi:
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - atnortizuota savikaina;
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Finansiniai įsipareigojimai susįę su rinkos kainomis - tikrąja verte (tokių Verslumo skatinimo fondas neturi).

2.5 Atidėjintai
Atidėjinys apskaitomas tada, kai atitinka visus šiuos pripžinimo kriterįus:
- kai dėl įvykio praeityje Verslumo skatinimo fondas turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą);
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
_ tikėtina, kad jam įvykdyti Verslumo skatinimo fondui bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai;
- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
Suma, pripžinta atidėjiniu, yra geriausias įvertinimas, reikalingas padengti dabartinius ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimus,
atsižvelgiant i ržikas ir neapibrėžtumus, Ęlančius iš šio įsipareigojimo.

Verslumo skatinimo fonde galimi nuostoliai dėl suteiktų garantįių pagal priemonę Garantijos pradedantiesiems verslą (toliau GPV) yra pateikiami kaip atidėjiniai garantijų išmokoms. Verslumo skatinimo fondas formuoja atidėjinius garantijų išmokoms
tikėtinos vertės metodu pagal rizikos grupes.

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

2.6

Sukauptas perviršis (deficitas)

Sukauptas perviršis (deficitas)

_

Verslumo skatinimo fondo veiklos finansinis rezultatas.
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Flnansavlmo autįos

Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos 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 nustatytos sąĘos 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 Jrra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iŠ gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo
sumų sąskaitą.
Vers1umo skatinimo fondo finansavimo sumas sudaro lėšos gautos iš Europos socialinio fondo (piniginis įnašas). Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija siekdama įsteigti Verslumo skatinimo fondą bei įgrvendinti fondo finansuojamas priemones pagal
Finansavimo sutartį isipafeigojo perduoti Verslumo skatinimo fondui ne mžesnę kaip 14 481 001 eurų sumą (toliau - piniginis
įnašas). Visas piniginis įnašas 2OI7 m. gruodžio 3 1 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo apmokėtas. Taip pat Verslumo skatinimo
fondo piniginį įnašą sudaro palūkanų (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžintos palūkanos, gautos investuojant
laikinai laisvas Verslumo skatinimo fondo lėšas bei vykdant priemonę) lėšos.

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

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

2.8

Pąiamų lr sąnaudų pripažinlmas

Paiamos

Verslumo skatinimo fondas ekonominės veiklos nevykdo. Palūkanos iš finansų inžinerĮos priemonių ir palūkanos už laikinai
laisvų Verslumo skatinimo fondo lėšų investavimą į terminuotus indėlius, vertybinius popierius bei lėšas, laikomas
atsiskaitomojoje banko sąskaitoje, už kurios likutį gali būti mokamos palūkanos ir kitos pajamos yra įskaitomos į valstybės
biudžetą.

Verslumo skatinimo fondas registruoja ir šiose finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą pervestinas
pajamas, kadangi ekonominė veikla nevykdoma - skirtumas tarp apskaičiuotų pajamų ir i biudžetą pervestinų pajamų lygus
nuliui.
Sanaudos
Vers1umo skatinimo fondo sąnaudos yra pripžįstamos kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai gaunamos paslaugos,

atliekami veiksmai vykdant priskirtas funkcĮas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Verslumo skatinimo fondo vald5rmo sąnaudas apima,,Invegos" tiesioginės išlaidas ir susijusias išlaidas.
Tiesioginės išlaidos _,,Invegos" standartinės išlaidos: darbo užmokesčio bei darbo vietos išlaiĘmo sąnaudos.

SusĮusios išlaidos

.
o
.
.

r

:

Verslumo skatinimo fondo banko sąskaitos atidarymo, išlaikymo ir administravimo išlaidos;
lšlaidos, susijusios su Verslumo skatinimo fondo vidinės informacinės sistemos sukūrimu;
išlaidos, susijusios su Verslumo skatinimo fondo auditu;
iŠlaidos susĮusios su vertinimo paslaugų pirkimu; Verslumo skatinimo fondo viešinimo, rinkodaros ir komunikacįos
Lietuvoje išlaidos; Išlaidos susijusios su Verslumo skatinimo fondo pasitelktais advokatais ir (ar) kitus išoriniais
konsultantais, pavyzdžiui, patarėjais mokesčių, procedūrų rengimo ir jų vykd5.rrno ir (ar) kitais klausimais,
konsultacĮos dėl priemonės procedūrų vadovo, apskaitos vadovo ir kitų būtinų procedūrų parengimo bei vykdymo (ar)

kitais klausimais;
kitos išlaidos, būtinos Priemonei islvendinti, dėl kurių ,,Invega"
susijusias išlaidas.
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2.9 Flnansinės rizikos valdymas
Likvidumo ržika

Likvidumo rizika Verslumo skatinimo fonde kontroliuojama tinkamai planuojant pinigų srautų poreikius, kurie kontroliuojami
nustatant limitus pinigų srautų trūkumams ir juos diversifikuojant.
Fondo 1ėŠų likvidumas yra užtikrinamas, įgrvendinant 2OO1 m. vasario 28 d. įsaĘme Nr. 49 ,,Dėt Laikinai laisvų valstĖės
piniginių ištektių investavimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 nutarime Nr. 887
m. balandžio
,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,InvesticijŲ ir verslo garantijos" veiklos" bei ,,Invegos" valdybos sprendimu 2014
apribojimus.
nustatytus
taisyklėse"
investavimo
lėšų
patvirtintose
laisvų
"taikinai
18 d.
Verslumo skatinimo fondo likvidumo rizika eliminuojama, nes:
- laikinai laisvos lėšos investuojamos tik į likvidžius ir nerizikingus finansinius instrumentus _ Valstybės (Vyriausybės),
Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius popierius ir terminuotus indėlius komerciniuose bankuose.
Užsienio valiutos rizika
Verslumo skatinimo fondas veiklą vykdo tik vietine valiuta (eurais)

Palūkanu normos rizika
Verslumo skatinimo fondas neturėjo išvestinių priemonių palūkanų normos ržikai valdyti. Verslumo skatinimo fondas neturi

į LRV Vyriausybės
nesusiduria
su reikšminga
fondas
Verslumo
skatinimo
manymu,
Vadovybės
išpirkimo.
yra
iki
popierius
laikomos
vertybinius
palūkanų normos rizika.

jokio turto ar reikšmingų įsipareigojimų, už kuriuos būtų mokamos kintamos palūkanos. Investicijos

Kredito rizika
Verslumo skatinimo fondas susiduria su kredito rizika:
- Investuojant laikinai laisvas lėšas - ši rizika valdoma diversifikuojant investicįų terminus ir investuojant laikinai
laisvas lėšas ne ilgesniam negu iki 3 metų trukmės laikotarpiui, taip pat laikantis finansų ministro 2001 m. vasario
28 d. įsaĘme Nr. 49 ,,Dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2oO1 m. liepos 11 nutarime Nr. 887 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės,,InvesticĮų ir verslo
garantįos" veiklos" bei ,,Invegos" valdybos sprendimu 2Ol4 m. balandžio 18 d. patvirtintose ,Laikinai laisvų lėšų

-

investavimo taisyklėse" nustatytų apribojimų, pagal kuriuos laikinai laisvos lėšos gali būti investuojamos tik į
neržikingas investavimo priemones:
Valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacijų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius
popierius;
Indėlius Lietuvoje veikiančiuose komerciniuose bankuose ir užsienio komercinių bankų filialuose (skyriuose).

Priimant investavimo sprendimą atsiŽvelgiama į kredito reitingus, suteiktus tarptautinių kredito reitingų agentūrų.
Išduotų pasko1ų Lietuvos centrinei kredito unijai kredito rizika nebuvo identifikuota, nes finansinis tarpininkas laiku vykdo
sutartinius įsipareigojimus.

2.Lo

KontroliuoJami, asoc{uoti subJektai ir susiJuslos šalys

Susijęs asmuo - juridinis ir (ar) fžinis 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 poveikį ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fizinis asmuo (ių grupė);
e) yra asocljuotoji arba dukterinė įmonė;
0 yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė;
c) yra vienas iŠ įmonės arba paūonuojančios 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) y.a įmonė, kaupianti ir, pasibaigus darbo santykiams, mokanti pensijas ir kitas išmokas įmonės arba su ja susĮusio
juridinio asmens darbuotojams.
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z.LL

Neapibrėžtumal

Neapibrėžti isipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos

atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yralabai

mūa'

Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripžįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai
yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.l2

Informacija apįe segmeįtus

Pagal 25-ojo VSAFAS išskiriami šie veiklos segmentai:
- bendros valstybės pasĮaugos;
- rynyba;
- viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;
- ekonomika;
- aplinkos
- būstas ir komunalinis ūkis;

apsauga;

r

- sveikatos apsauga;
_ poilsis, kultūra ir religija;
- švietimas;
- socialinė apsauga.

Verslumo skatinimo fondas išskiria vieną pirminį segmentą _ socialinė apsauga. Kadangi Verslumo skatinimo fondas išskiria
vieną segmentą, todėį visos pą|amų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų sumos priskiriamos
šiam segmentui.

Verslumo skatinimo fondas antrinių segmentų neišskiria.

2.t3

Poataskaltiniaiįvykiai

Poataskatiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Verslumo skatinimo fondą balaaso sudarymo dieną
(koreguojantys įwkiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai ivykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra
aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
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3

llgalaikis flnansinis turtas

2ol7 m. gruodžio 31 d. ir 20Į6 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo ilgalaikį finansini turtą sudarė suteikta ilgalaikė
paskola finansiniam tarpininkui ir iki išpirkimo termino pabaigos laikomos LR Vyriausybės obligacįjos:
6-ojo

VSAFAS,,Finansinių ataskaitų

aiškinamasis raštas"
5 priedas

INFoRMACIJA APIE ILGALNKĮ FINANSINĮ TURTĄ
Eil.
1
1

1.1.

t.2
1.3
2

2.r
2.2
3
4.
5.
6.
7

3.1

Pastabos

Straipsnio pavadinimas

Nr

Nr

t

Investiciios i nuosawbės vertvbinius popierius
Investiciios i kontroliuoiamus viešoio sektoriaus subiektus
Investicįos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir
asociiuotuosius subiektus
Investiciios i kitus subiektus
Investiciios i ne nuosawbės vertvbinius popierius
turta
Investiciios į iki išpirkimo termino !ąilrnmą fina
Investiciios i parduoti laikomą finansinį turtą
Po vienu metų gautinos sumos
Itealaikiai terminuotieii indėliai
Kitas ilealaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėiimai uŽ ilealaikį finansinį turtą
Iš viso

2Ot7 m.
stuodžio 31 d.

2OtGlm..

sruodžio 31 d.

3

4

s 389 463.12
3.1

5 389 463,L2

4 801 096,17
4 80t 096.17

3.2

Į 669 625'12

3 642 625,L2

7 o59 oaa.24

I

443 72L,29

InvesticĮos į iki išptrkimo termino lalkomą finansinį turtą

2ol7 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo
Vyriausybės obligacijos sudarė:

iki išpirkimo termino pabaigos laikomos LR
2Ol7 m.

sruodžto 31 d.
ĮsigtJimo vertė:

Likutis sausio I d.
Įsigrtas finansinis turtas
Išpirktas finansinis turtas
Perkelta į trumpalaikį turtą
Likutis gruodžio 31 d.
Sukauptos palūkaįos, amortizacija
Likutis sausio 1 d.

Sukauptos palūkanos, amortizacija per metus
Apmokėtos sukauptos palūkanos
Amortizacįos perkėlimas į trumpalaikį turtą
Likutis gruodžio 31 d.

2Ot6 m'
gruodžio 31 d.

4 799 464,t4
r a96 552,47

t 734 456,83
4 958 0r4,3r

r 632,03
47 609,50

7 t84,88
39 73t,78
(83 e72,4ol
38 687,77

5 389 463'Į2

4 801 096,17

(88 318,75)
18 063,68
(21 013.54)

Likutinė vertė

t

632.03

Vidutinis metinis LRV obligacijų pajamingumas 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 0'273 proc.
Papildoma informacija apie finansinio turto poĘtį pateikiama Priede Nr. 3 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą ,,Iki
išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai".

s.2

Po vienų metų gautinos sutįos

2ot7 m. gruodžio 31 d. ir 2ot6 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo po vienų metų gautinas sumas sudarė Lietuvos

centrineiįredito unĮai suteikta tiksiinė paskola pagal 2O1O m. liepos 30 d. Verslumo skatinimo fondo finansinio tarpininko
paslaugų teikimo suta-rti:

Suteikta ilgalaikė paskola LCKU:

Likutis sausio

1 d.

Suteikta per metus
Grfrinta per metus

2Ol7

m.

3 642

625,12

2Ot6 m.
6 722 625,12

000,00) (3 080 000,00)
L 669 625,t2 3 642 625,12
1 973

Likutis gruodžio 31 d.
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4

lšankstiniatapmokėJtmai

2oI7 m. gruodžio 31 d. if 2016 m' gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo išankstinius apmokėjimus sudarė iŠankstiniai
mokėjimai finansiniam tarpininkui ir fondo valdytojui:
6-ojo VSAFAS,,Finansinių

ataskaitų aiŠkinamasis raŠtas"
6 priedas

INFoRMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMoKĖUIMUS*

ril.
1

I
1. 1.

r.2
1.3

r.4
1.5
1.6

r.7
1.8

2.

3.
*

2Ot7 m.
sruodžto 31 d.

Straipsnio pįvadlnimas

Nr

96 881.66

96 881.66

58 3r2,41

96 881,66

58 312,41

3

2

Išankstinių apmokėjimų įsigiJimo saūkaiūa

2Ot6m'

gruodžio 31 d.
4
58 312,41

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai vieŠojo sektoriaus subjektams pavedimams

wkdvti

Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų
pavedimams vykdyti

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

Išaakstinlų apmokėJimų įuvertėjiūas
Išankstinių apmokėJimų balansinė vertė ( l-2l*

Detalus atskleidimas:

Likutis sausio

2Ol7 m.

gruodžio 31 d.
58 3L2,4t

1 d.

Metų ketvirtiniai avansai pagal patvirtintą BiudŽetą
Fondo tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas
Grūinti nepanaudoti avansai pagal patvirtintą Išlaidų ataskaitą
Išankstiniai apmokėjimai finansiniam tarpininkui
Administravimo mokestis finansiniam tarpininkui
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabatgoie

t7

183 659,00
(106 934,271
(5O 490,80)
130 000,00
(117 664,681

96

881'66

2OL6 m.

gruodžio 31 d.
64 191,05
to2 7t8,oo
(s2 227,2Oj
100 000,00
(L56 369,44l.

58 3t2,4Į
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Per vienus metus gautlnos sumos

2oI7 m. gruodžio 3 1 d. iI 2016 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo per vienus metus gautinas suma sudarė
finansiniam tarpininkui pagal suteiktą ilgalaikę paskolą priskaičiuotos palūkanos:
17-ojo VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"

7 priedas

IĮIIFoRMACIJA APIE PER vIEllIUs METus GAUTIĮIIAS sUMAs

2oL7 m, gruodžto

pil.

strslpsįio pawdinimas

l[r.

2

I

Per vleaus metus gautlnų sumų

įsigtjimo savlkaina, iš vlso

t.

It.

1.1

7.2.t
7.2.2.
1.3
1.3.

1

t.3.2.
1.J.J.

1.3.4.
1.3.5.
7.4.
1.5.

1.6.

2.
3.

6

USO

3

sektoriaus
subjektų

20Į6 m. gruodžlo 31 d.

d.

ttrp jų iŠ
kontroliuojmų
ir asocijuotūų

lS ūso

ne vieŠojo

sektoriaus
subjektų

4

5

tarp jų iŠ
ūeŠojo

sektoriaus
subiektų

6

t9 94199

30 ()11,36

19 941,99

30 011,36

Į9 941'99

30 011,36

(1() 6s7,861

(10 657,86)

ttrp jų iŠ
kontroiiuojamų ir
asocĮuotųjų ne
vieŠojo

sektoriaus
subjektų
8

7

t+ 1.2+ 1.3+ 1.4+ 1.5+ 1.61

Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir sociaįinės
imokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos uŽ turto naudojimą,
pa-rduotas prekes, turtą, paslaugas
Gautinos sumos uŽ turto
naudoiima
Gautinos sumos uŽ pa]:duotas
orekes
Gautinos sumos uŽ suįeikįas
paslaugas
Gautinos sumos už ptrduoįą
ilsalaiki turtą
Kitos
Gautinos sumos uŽ konlrskuoĘ
turtą, baudos į kitos netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudŽeto

1.5. 1.

1.5.2.

15

tarp jų iŠ
vieŠojo

3l

Kitos
Kitos gautinos sumos
Per vienus metu3 gautlįų sumų
nuvertėJlmas ataskaltlnio

lalkotaroio oabakoie
Per vlenus Eētus gautinų 3Įtūų
balansinė vertė |l_2l

t9 353,50

9 244,t3

Trumpalaikis flnansinis turtas

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2o16 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo trumpalaikį finansini turtą sudarė iki išpirkimo
termino pabaigos laikomos LR Vyriausybės obligacįos:

2Ot7 m.
cruodžlo 31 d.
ĮsigĮimo vertė:

I 93r 7t6,O4

Likutis sausio 1 d.
Įsigltas finansinis turtas
IŠpirktas finansinis turtas

(1 8o7

Llkutis gtuodžlo 31 d.

1

t 285

Perkelta iš ilgalaikio turto

Sukauptos palūkanos, arnortizaciia

Likutis sausio

000,00)
539,95

410 255.99

(77 396,8t).
2 7 L7,77
(s0 037,00)
(18 063,68)
rr42 779.721

1 d.

Sukauptos palūkanos, amorlizacija per metus
Apmokėtos sukauptos palūkanos
Amortizacįjos perkėlimas iš ilgalaikio turto
Likutis gruodžio 31 d.

t 267 476,27

Likutinė vertė

Vidutinis metinis LRV obligacijų pąiamingumas 2oL7 m. gruodžio 31 d. buvo
18

0, 182 proc.

2OL6 m.

gruodžlo 31 d.
1 518 901,09
(1 480 1e2,05)
1 893 007,00

1

931 716-0,4
(6

37I'2Į\

r o26,8t
(33 364,64)
(38 687,77j
t7 7 396 81)

18543 L9.23

VERSLUMO SI{ATINIMO FONDAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIo 31 D.
/uisos sumos eurai,s, jei nenurodgta kitaip)

Papi1doma informacĮa apie finansinio turto

poĘtį pateikiama Priede Nr. 3 pagal

17-ojo VSAFAS 5 priedu nustatytą formą ,,Iki

išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčiai".

7 PinĘai

tr pinigų ekvirralentai

2ot7 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodŽio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė pinigai banko sąskaitose iš Valstybės
biudžeto (įskaitant Europos Sąiungos finansinę paramą):

17-ojo VSAFAS ,,Finansinis

tultas ir finansiniai įsipaleigojimai"
8 priedas

IIYFoRMACIJA APIE PIIIIIGUS IR PIMGŲ EKvTvALENTus
2oL7 m. gruodžio

Eil.

Straipsnlo pavadlnlmas

IĮį.

2

1.

1.5+1.61

1.1

7.2
1.3
7.4.
1.5.
1.6.

2.

2.r

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3. 1.

3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
J. /

4.
5.

Pinisai banl<u saskaitose
Pinisai kasoie
Piniqai kelvie
Pinigai įŠaldvtose sąskaitose
Pinigų įŠaldytose sąskaitose nuvertėjimas
Pinisu ekvįvalentaį
Pinlget ii savlvaldybės bludžeto |2,t+2.2+2.3+2.42.5+2.61

Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisu
Pinisu

asignavimai
4

o

Pinlgat tš valstybės bįudžeto (įskaitant Europos
sq|ungos flaanslnę paramą| į l. l+ l.2+ 1.3+ l.lį-

d.

biudŽeto

ls uso

I

3l

2016 m. gruodžlo 31 d.
rs

biudžeto
asignavimai

uso

6

5

2 62L 9?2,tO

85O 661,28

2 62Į 972'Io

850 661.28

19.31
19.31)

(19,31)

10

a5() 661.24

19,3I

banku saskaitose
kasoie
kelvie
iŠaldvtose saskaitose
iŠaldvtose sąskaitose nuvertėiimas
ekvivalentai

Plnigai lr plnigų ekvlvalentai lš kltų šaltlntų
į3. 1+3.2+3.3+3.]Į-3.

Pinisai
Pinisai
Pinisai
Pinisai

5+3.6+3.7l

banku saskaitose
kasoie
kelvie
iŠa]dvtose sąskaitose
sąskaitose nuvertėiimas
Indėliai, kuriu terminas neviršiia tri]'ų mėnesių
Kiti pinisų ekvivalentai

Iš lu ištēkllu fondu lėšos*

I

2 62Į 972'Į0

45()

661.24

2Ol? m.

*Detalus atskleidįmas3

gtuodžio 31 d.

Grįžusių 1ėšų banko sąskaitos likutis ,,Danske Bank A/S" Lietuvos filialas AB

(Reitingas A2lAl A)
Grįžusių lėŠų valdymo išlaidų banko sąskaitos likutis ,,Danske Bank A/S" Lietuvos
filialas AB (Reitingas A2 I Al A)
Grįžusių 1ėŠų banko sąskaitos likutis Luminor Bank AB (Reitingas Aa2lA+ /AA|
Grižusių 1ėšų valdymo išlaidų banko sąskaitos likutis Luminor Bank AB (Reitingas

Aa2lA+/AAl
Laikinai laisvų grįžusių

1ėŠų

filialas (Reitingas Aa3/ -/AA-)

8

banko sąskaitos likutis

"oP

Corporate Bank" plc Lietuvos

2OL6 m.

gruodžio 31 d.
810 749,22

39 9L2,O6
556 619,11

65 352,99
2 000 000,00

2 62L 972,LO

850 661.28

Finansavlmo sumos

m. gruodŽio 31 d. Verslumo skatinimo fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltini,
tiks1inę paskirtį ir jų poĘčius pagat 2)-aj1VSAFAS ,Finansavimo sumosį pateikiamas Priede Nr. 1.
20117
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9

AtidėJiniai
18-ojo VSAFAS

Įtidėjiniai, neapibrėŽtĘi įsipareigojimai, neapibrėžtasis tultas ir
poataskaitiniai įvykiai"
3 priedas

ATIDĖuIluAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ
AttdėJįįių vėrtė

Eil.

atasksitiįlo

AtidėjįDtų pągklfti!

Nr.

padidėJtną dėl
dl.J<oūtavlEo

dirAontavlno

4

5

2

I

Kompensacijos

2.

Žalos atĘinimas

3.

ApĮinkos tvakymas

veltėa
pasl&eįtiaas

išrLyrur

įįikotūpįo
pratlžloje

I

AttdėJįįių

AtidėJtįtų vertė3
padidėJloar,

dėt

Pįįįildįta

Pa!ąudotį
ątidėJiltų 3uį
6

AtidėJtįtų
vertė

attdėJiįįų
3uūe

ata3k ltįnlo

7

8

lslįotūPlo
pabįįgoje

darbuotojams

Turto likvidavimas
5.

Restruktūržavimas
nutraukimas

6.

Garantiiu isipareieoiimai
Baudos

7
8.

/ veiklos

lo.

Kompensacijų uŽ valstybės išperkamą
nekilnojamąjį t urtą bei LR religinių
bendriju teisės i išlikusį nekiĮnojamįi
turtą atkūrimui
lēngvatinių paskolų gruenamiesiems
namams, butams statyti dba pirkti
teikįmo iš bankų kredito išteklių
piliečiams, turintiems teisę į valstyĖs
pramą, rinkos palukanoms aba ju
rlaliai oadensti
Santaupoms atkurti

11.

Kita

o

lš viso atidėjinių

43 233.69

t8 601.531

34 632,16

43 233.69

t8 601.531

34 632.Į6

2016 m. rugsėjo 16 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl 2OO9 m. gruodžio 30 d. finansų inŽinerijos priemonės ,Verslumo
skatinimas" įgrvendinimo ir finansavimo sutafties Nr.l4P-447 lD4-6l7 pakeitimo, kuriuo pradėta įgrvendinti finansų inžinerįos
priemonė ,,Garantijos pradedantiesiems verslą( (toliau - GPV). Pirmosios paskolos pagat šią priemonę gafantuotos 20L7 m.
sausio mėn.

Atidėjiniai pagal GPV priemonę yra sudaromi įvertinus būsimus pinigų srautų sumžėjimus, susįusius su prisiimtų ga-rantijų
įsipareigojimų vykdymu. GPV priemonės lėŠomis kompensuojamų finansinių įsipareigojimų da1is yra 80 proc. nuo išmokų pagal
suteiktas garantĮas sumos.
Atidėjiniai garantjjų išmokų da1iai pagal GPV priemonę 2ol7 m. gruodžio 31 d.:

Garįntuotų

gruDes

Standartinės paskolos
Galimos rizikos paskolos
Padidėjusios rizikos paskolos
Nuostolingos paskolos

Rlzikos
koeflcientas,
Droc.

Įsiparetgojimų likutts
garantuotų paskolų
Ehrr

r,t9

908 779,t7

432 gLt,34
8 000,00

7,t7

t7,95
47,36
1

349 690,51

Iš vlso

įsipareigojimų
dalis garantijų
oortfelvie. oroc.
67,33

Atidėjiniai

įsipareigojtmų
daliai. Eur
8 651,58

32,O7

24 83t,78

0,60

1 148,80

34 632'Į6

Specia1iųjų atidėjinių normos yra tikslinamos apskaičiavus vidutinį metinį galantijų, esančių atitinkamose rizikos grupėse,
judėjimą į nuostolingos rizikos grupę (nemokumo tikimybė), o nuostolingos rizikos (4) grupės atidėjinių norma gaunama
įvertinant, kiek vidutiniškai per metus gafantrjų lrra atstatoma, t. y. kiek jų imigruoja į žemesnės ržikos grupes. Vidutinis
metinis garantĮų judėjimas skaičiuojamas imant 10 metų laikotarpį.

Atsžvelgiant į paskolos (arba jos dalies) grąŽinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo terminų praleidimą, paskolos gavėjo finansinę
būklę, garantdos grupuojamos laikantis šių taisyklių:
r jeigu termino praleidimas nevirŠįia 30 d', gararrtija priskiriama,standartinės" rizikos grupei;
o jeigu terminas praleidžiamas nuo 31 iki 90 d., garantija priskiriama,,galimos" rizikos grupei;
o jeigu terminas praleidžiamas nuo 91 iki 18O d., paskolos gavėjas turi rimtų finansinių problemų, veikla nuostolinga ir
įolimesnis verslo s/vavimas kelia didelių abejonių, garantįia priskiriamas,,padidėjusios" rizikos grupei;
o jeigu terminas praleidžiamas daugiau kaip 18O d., paskolos gavėjo finansinė būklė yra bloga ir jis neturi realių
įalimvbių tęsti šavo veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais alba yra gautas pranešimas iš kredito įstaigos, kad paskola
yra nutraukta, garantija priskiriam,,nuostolingos" rizikos grupei.
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2oĮ7 m. gruodžio 31 d. ir 20Į6 m. gruodžio 31 d. suformuoti atidėjiniai pagal įgrvendinamas priemones priskiriami
trumpalaikiams atidėjiniams, todėl jų diskontuota vertė nesiskiria nuo įsigijimo vertės:

18-ojo VSAFAS ,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėŽtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai"

4 priedas

ATIDĖUIIuAI PAGAL JŲ PAĮŪAUDoJIMo LAJKĄ

Eil.

!ūr.

AttdėJinių panaudoJimo lalkas

ĮstgĮimo savlkaina
įnedlskontuota)

2

3

1

Per vienus metus

I

Trumoalaikiai atidėiiniai
Ilsalaikiu atidėiiniu einamuių metu dalis
Nuo vienų iki penkerių metų

7.2.

Po

Denkeriu metu

Atidėiinių suma' iŠ viso

4.

34 632.76

Dlskontuota vertė
4

34 632,16

34 632,76

34 632,16

34 632,16

34 632,16

Informacija apie per ataskaitini taikotarpį suteiktas garantijas dėl paskolų:
l8-asis VSAFAS ,,Atidėjiniai, neapibrėŽtieji įsipreigojimai, neapibrėŽtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai"

5 priedas

sUTEIKTos GARANTIJoS DĖL PAsKoLŲ
2Ol7 metai
įsipareigojinai
Paskolų' dėl
lrurlų

Eil.

Straipsnlal

Nr.

dėl suteilrtų

sutelltos

3utellĖa
paskolų' dėl

llkutts

suteihos

garantį!os,

ataskaltįnlo
lĖlkotarPio
pradžloJe

kurių

garant{os per

ataskaltlnį
lalkotarpį

grąžinta
paskolų' dėl
kurių buvo
sutelktos
garant{os por

etaskaltlįį
laikotarpį

Paskolų, dėl

valstybės

(savtvaldybės)
garantiJų' kurle

priskiriami prle
tlesioglnėl
valstybės
įsavtvaldybėsl
skolos per

vallutų kursų
pasikeitimo
įtalša (+/-l

kurių
sutellĖos

gareįtĮos'

Itkutis
ataskaltinio
laikotarplo
pabaigoje

ataskaitinį
lalkotarpį

2

1

I.
1

1.1

t.2
2.

21

2.2
3.
II.
4.

4.t
4.2
5.
5. 1.

5.2.
6.

sUTEIKTos vALsTYBĖls
GARAIITIJoS DĖL vtDAUs

PASKOLU
Valdžios sehorlus

4

3

5

6

8

7=8-3-4+5+6

1 914 354.OO

151 697,49

o,oo

I 756 656.11

I 918 354,OO

1š1 697-a9

o.(X)

I 766 6s6,11

Vietos va-ldžia (savivaldybės)

Valstybės socialinės
aosausos fondai

Finan3ų įstalgos
Rankai
Nebmkinės finansų įStaigos
įūe

1

35 000,00

1

qao o0

883 3s4,00

1,49

717,89

33 020,00
1

733 636,11

llnansu ktaiĖoĒ

sUTEIKTos vALsTYBĖs
GARAIITIJoS DĖL

UžSIEIYIo PAsKoLŲ

Valdžios lektorius
Vietos valdžia {saviva].dvbės)

Valstybės socialinės
aosausos fondai
Flįįį3ų i3taigog
Rankai
Netrankinės finansu istaipos
Ne finansu

lstaiįos

sUTEIKTos vALsTYBĒs
GARAIYTIJoS DĖL

III.

TARFTAUTIIIIIŲ FIįIIAIŪSŲ

rv.

GARAIYTIJu DĖL PAsKoLŲ,

v

SAVTVALDYB*JS

IĮvsTITUcIJŲ IšDUoTŲ
PASKOLU IR GARANTIJU

SuTEĮKTA vAįsTYBĖjs

Iš vlso II+II+IIII
SUTEIKTOS

I 918 354,00

1s1 697.89

0,00

r 766 656,1\

o-oo

r 766 656.11

GARANTIJoS DĖL vIDAUs

IR UžSIEĮYIo PASKoLU
SUTEIKTOS VALSTYBTJS IR

vI.

sAvIvALDYBĖs

GARANTIJoS DĖL
PASKoLU. tš vlso tIv+vl

I 91a 354.OO

l5l

2t

597,49

VERSLUMO SI{ATINIMO FONDAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. GRUODŽIO 31 D
/uisos sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)

1o

Trumpalaiktai įsiparetgoJimai

2017 m' gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Verslumo skatinimo fondo trumpalaikius įsipareigojimus sudarė palūkanos,
priskaitytos už investuotas laikinai laisvas lėšas bei finansų inžinerĮos priemonę ir tiekėjams mokėtinos sumos:
17-ojo

VSAFAS ,,Finmsinis turtas ir {inmsiniai įsipareigojimai"
12

INFoRMACIJA APIE I{AI KURIAS TRUMPALAIKES MoKĖTIlYAs sUMAs

2ol7 m, guodžto 3l
Eil.

I

l.
2.
3.
4.

įsipareigollnai

Tiekėlams mokėtlno3 3utįo3
Sukauptos mokėtinos sumoš

Sukauptos finansavimo
sąnaudos
Sukauptos atostoginių
sąnaudos
Kitos Sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos

4.4.

sį] m

os

Kiti trumpalaikiai
biDar€lįoiimai

Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti iŠankstiniai
anmokėiimai
Kitos mokėtinos sumos

6.2.

6.

tarp

4

5

sir

tarp jų vieŠojo

ir

asocijuotiesiems

15

USO

ne vieŠojo

sektoriaus
subiektams
6

jų

kontroliuojamiem

sektoriaus
subjektams

asocijuotiesiems

7

8

ne vieŠoio

sektoriaus
subiektams

Su darbo santyklals susiję

4.2.

5.3.

ms

sektoriaus
subjektams

3

2

4,3.

5.

USO

tarp jų

Mokėtiįos subsld{os, dotacįJos
ir flnansavino sumos

4.1.

5.1.

15

2016 m. gruodžlo 31 d.

d.

kontroliuojamie

tarp jų ūeŠojo

straipšįlo pavadlnlmas

lYr.

priedas

Kal kurių trumpalalklų
mokėtiuų sumų balan3iįė vertė
l1+2+3+4+51

11

5 253.Į9
25 7l3'5Į

17().1o

ta 090.51

24 425,07

24 426.07

8 090.51

24 425,07

24 425.07

t2 46L.40

12 46t,40

23 67?.43

23 677,43

12 467.40

72 467,40

23 677.a3

23 677,83

43 42a,LO

30 551.91

4A 273,OO

4A tO2,9O

7 623.00
18 090,51

't

Pagrindinė veiklos pajamos

2ol7 m' gruodžio 31 d. ir 2oL6 m. gruodŽio 31 d. Verslumo skatinimo fondo pagrindines veiklos pajamos pripžįstamos
vadovaujantis kaupimo principu. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susUusio sąnaudos.
Per ataskaitinį įaikotarpį sukauptos pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė sukauptos palūkanos už taikinai laisvas lėšas ber
pagal finansų inŽinerijos priemonę priskaičiuotos palūkanos.
10-ojo VSAFAS ,,Kitos Pajamos"

PAGRINDINĖS

Eil.
Nr.
1

1

1.1

r.2.
1.3.

t.4.
2.
3.

I priedas

vEIKlos xlllos PAJAMoS

Straipsnio pavadinlmas

2Ot7 m.

2016 m.

,

3

4

veiklos

Paiamos iŠ rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų
imoku i fondus
Suteiktu paslaugų paiamos**
Kitos
Pervestlnos i biudžetą pagfiįdlnės velklos kitos pąiamos

Pagrlndlnės veįklos kitos palamos

22

51 018,10

51 018.10
151

018.lol

89 476,98

89 476,98
t89 476,981
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12

Pagrlndinės veiklos sąnaudos

2017 m. gruodžio 31 d. ir 2ot6 m. gruodŽio 31 d. Verslumo skatinimo fondo pagrindines veiklos sąnaudas sudarė:

2Ot7 m.
gruodžio 31
Verslumo skatinimo fondo valdymo išlaidos:

gruodžio 31 d.

t22,6s)

(86 551,48)

(56 1s8,68)
(50 775,s9)
(28 r88,38)

(28 1s0,54)
(24 076,66)

(1.35

dirbančių įg5rvendinant ir administruojant Fondą
darbo užmokesčio, atostogų darbo užmokesčio, komandiruočių ir kvalifikacijos

2OL6m.

d.

,,Invega" darbuotojų tiesiogiai

kėlimo sąnaudos

Bendrųjų paskirstytinų sąnaudų, tinkamų kompensuoti, Fondui priskirta dalis
Susįiusių išlaidų
Valdymo mokestis LCKU
Atidėjiniai garantijų išmokoms pagal GPV priemonę
Verslumo skatinimo fondo pagrindinės velklos sąnaudos iš viso

(34 324,281.

(t1,7 664,68J
(34 632.161

{156 369,44

į2a7 4l9'49l

1242 920.921

Verslumo skatinimo fondo apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui.
Remiantis paįyginimo bendiuoju principu, fondo finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio
laikotarpio informacija.

Pagrindinės veiklos sąnaudų atskleidimas pagat 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai" pateikiamas Priede Nr. 2.

13 Finaįsinės įr investiciūės veiklos rezultatas

ir

investicinės veiklos rezu|tatą per ataskaitinį laikotarpį sudarė priskaičiuotos
palūkanų pajamos už laikinai laisvas investuotas lėšas:

Finansinės

ir

priskaičiuotos pervestinos

6-ojo VSAFAS,,Finansinių ataskaitų aiŠkinamasis raŠtas"
4 priedas

FIIūANsINĖjs IR IIūvEsTIcINĖs vEII{Įos PAJAMoS IR sĄNAUDos

Eil.
Nr.
1

1

1.1

r.2

1.3.

L.4.
1.5.

r.6.
2.
2.1
2.2.
2.3.

2.4
3.

14

Straipsnio pavadinimas

2Ot7 m.

2OL6 m.

2

3

4

Finanslnės ir investicinės velklos palamos
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudų delspinigių paiamos
Palūkanų paiamos

Dividendai
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Flnansįnės lr investlcinės velklos sąnaudos
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
Baudu ir delspinieių sąnaudos
Palūkanu sanaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
Finansinės ir investicinėg veiklos fezultatas l1_2)

17 397.83

10 796,88

(r7 397.831

t10 796.88)

KontroliuoJamieji, asociJuotieJį lr susiję subJektai

Susijusios šaĘs:

LR ūkio ministerija - valstybei priklausančių projekto vykdytojo ,,Invega" akcijų (100 proc. visų akcijų) valdytoja, atliekanti
veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcįas;
2) LR finansų ministerĮa _ ES struktūrinės paramos administravimo sriŲje vadovaujančios institucĮos funkcijas atliekanti
institucija, pavedusi,,lnvegai" atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcijas;
3) LR socialinės apsaugos ir darbo ministerĮa - ES struktūrinės paramos administravimo srityje asignavimus valdančios
institucĮos funkcĮas atliekanti institucĮa, pavedusi,,Invegai" atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcijas;
3) UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos" (,,Invega') - projekto vykdytoja.
1)

Sandoriai, wkę 2oI7 m. ir 2016 m. tarp Fondo ir projekto vykdytojo ,,Invega", atskleisti 4 pastaboje.
Kontroliuojamųjų ir asocĮuotŲų subjektų Fondas 20t7 m.

15

i

2ot6 m. neturėjo.

Poataskaltlniaiįvyktat

Koreguojančių poataskatinių įvykių, galinčių turėti reikŠmingos įtakos informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, nėra.
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PRIEDAS Nr.

1(1)

20-ojo VSAFAS

,Finansavimo sumos"
4 priedas
FIlt

Fiį

gvi

o

mįĮ

liLutfu atį3liaitiįio

Eil.

ląikotįĮDio

IVr.

IEadįoje*

Fiįeaįviao
suĖ (gauto.),
iirLynu
įėįtlyglįtiį.i
,įutį turtį
4

2

I

ANsAvIMo suMos PAGAį šArTIItĮ' TIKsLIltĘ PASKIRTĮ IR JŲ PoKYčIAI PER ATASKAITIIIĮ LAIKoTARPĮ
FiįsgįviEo
3u rĮ

IĒrgrupį-

ėįtlygiįtiįįi gįutd
tuĖĒ

5

6

via

Pe{uota

Litįe .
vieiojo

*Ltori.E
7

Ftį

Pėt 2o|? N'.

į iho
3UE
rįĖažėji
dėl tuĖo

Fiį

au

aviEo

Fiįį8įvio
SU Oa

3u..žėji sdėl
j p įudoji o
9 ēiįrįi

ruĒažėji 8 dėl jįĮ
peįdavi o įe 9iēiojo
*Ltori.a rubjekt@

(grąž to.)

9

10

11

8

Fiįa8ei
3uErĮ

(gįutiEįįl

pgiįėitie
1.2

o

FiDffivinom
liLuti! ata!&įittįio
hiAotrpio
pataŲoje
Į5

lš Ēktybės bi džeto
(išJarrur Etltybė.

bi džēto ig aviE
dalį' gįĮtą ii
EĮtopos sąjĮįgor'

užrioio wlrŲbt ir

t 926 997,47

a5 956,92

2 Ot2 964,79

I 926 997,87

85 966,92

2 012 964,79

t lĖįĮtiįi
oiį iaciiĮl:

1.1
1.2.

epiniginiąm turtui
isiovti
kttoms įŠLaldoms

komnensuoti

Ii avinldybės

biudžeto
2.

(išrLyns

gviEldybė'
biudžeto arĘmvin
dįlį, ga tą iš

Europo3 sąJulgos'

užsiedo m.lst5rbi ir

ta4)tį tiįiįĮ

oįĖ iacil

2.t.
aa

3.

l:

nepiniginim turtui

isitrti

kitoms išLaidoms
kompensuoti
Iš E toPoa sąlugo3,

ufuieįio rl5tybį į
t Pta ti iįĮ
otgįĮiacij
o s
įfiįąįgvi
dali.' k i gįr,Mį
iš t opG sąjugG,
įeį3lEitut
o MrĮiš
fiįffivi

9 25Į o96'a4

|2a7 4Į9,49|

a 963 677,35

4t9,49j

8 963 677,35

į2a7 4L9'49|

to 976 642,t4

mlstlrbės

gvivaldybės
bi džeĘ Es
IEojelĖa$
fiį sotil:
3.1
3.2

4.
4.1
4C

5.

nepiniginim turtui
kitoms išlaidoms
kompensuoti
Iš LitįĮ

9 257 096,84

(287

šaltiįitĮ:

nepiįĘif,iam turtui
isiryti
kįtoms išlaįdoms
kompensuoti
Iš wis

sįĮ

finrnawimo

Įl Į?a o94'7t

a5 966,92
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lruisos sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)

PzuEDAS Nr.

1(2)

20-ojo VSAFAS,Finansavimo sumos"
5 priedas

FINANSAVIMo sUMŲ LIKUčIN

Ataskaitinio Įaikotarpio pradžŲe
Finansavimo šaltinįs

Eil. Nr

Finansavimo
sumos
(gautinos)

I

2

valstybės biudŽeto (iŠsĘrus valstybės
biudžeto asigrravim dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybi ir tarptautini
oreanizaciiu)
Iš savivaldybės biudžeto (išsĘrus
savivaldybės biudžeto asignavim dalį,
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstvbirr ir tarptautini orsanžaciiĮį')
Iš Europos Są1'ungos, užsienio valstybi ir
tarptautini organizacĮ (tinansavimo
sumrĮ dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansavimo sum iš
valsŲbės ar savivaldybės biudžet ES
oroieldams finansuoti)
Iš kit Šaltini
IŠ viso

3

tr.iįa savimo

Iš viso

sumos (gautos)
4

5=3+4

L 926 997,87

t 926 997,87

Ataskaitinio laikotarpio pabaĘoje
Finansavimo

su os
(gautinos)

Finansavimo

sumos (gautos)

Iš viso
g=g+T

6

Iš
1

2

3.

4.
5.

9 25r 096,44

tL r78 094,7L

25

9 251 096,44

tt

r7a 094,7t

2 0t2 964,79

8 963 677,35

ro 976 642,L4

2 0r2 964,79

8 963 677,3s

LO 976

642,t4
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PRIEDAS Nr. 2(i)

25-oio VSAFAS,Segmentai"
priedas

2017 M,INFORMACI.'A PAGAL VETKLOS SF,GMENTUS

Eil.

Finmaini atsukait stmipsniai

nr.

2

1

PAGRIN DrNiis

1. 1.

Darbo

r.2.

N

Ēynybr

3

4

tv

ka

lr

visuomenės
aptaugą
5

Ekonomika
6

Bust* ir

AplinLos komunaliuis Sbeikatos
ap

sauga
7

Lis
I

apaauga
9

Poilsis, kult n Švietima
ir religija
to

11

Socialinė
ap

72

vElKLos sĄNAUDos

13

@47 4L9,4el

uhokesčio ir socialinio draudimo

usidėvėjimo

lš viso

aauga

il amortiacijos

Komr:nalini paslaugr1 ir ryŠir1

J.

Komandiruočitl
Trmsporto
Kvalifikacijos kėiimo

7.4.
1.5
1.6

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nuraŠytįĮ smįĮ

7.7
1.8
1.10.

Smaudot ir prduotu atsarg savikaina
Socialini išmok

1.11.

Nuomos

7.12.

Finmsavimo

1.9

1.13.

Kit

7.74.

Kitos

paslaugu
(287 4t9,49J

Į287 4|9,49J

APsKNTos PoLlTlKos KEITIMo IR ESMINIŲ

2

APsKAITos KLAIDŲ TAISIYMo ĮTAKA

3.
3.1.
3.1.1

PAGRINDINĖS vEIKLos

3,t.4,
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7

t.a.

3.1.9.

3.1.10.
3. 1.

P

IGŲ SRAUTAI

l27A 6so,49l

IŠmokos:

3.!.2

3.

segmeįtai

viešoji

val3tybė3

p*laugoc

1.

1.

Bmdrcs

11.

Dabo rržmokesčio ir socialinio draudimo

Komuna]ini paslaugrĮ ir ryŠiįĮ

Kommdiruoči
Trmsporto
Kvalifikacijos kėlimo

Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Atsagu isigijimo
Socialinirr iŠmokrr
Nuomos
KitįĮ pasiau$Į įsigijimo
sumokėtos palukmos

3.7.72. Kitos išmokos

(274 650,491

26

Q7A 650,491
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/zrsos sumos eurais, jei nenurodgta kitaip)

PRIEDAS Nr. 2

(2)
2 5 -ojo VSAFAS,Segmentai'
priedas

2()16 M.

lNFoRMAcLrA PAGAį vEIKLos SEGMENTUS
Segmentai

Eil.

Finmsinl

nt.

atsskaitįĮ straipsnlai
2

1. 1.

iis vEIKLos sĄNAUDos
Dabo u.fuokesčio ir socialinio draudimo

t.2.

Nusidėvėjimo ir mortizacijos

1.3.
't.4.
1.5.
1.6.
7.7
1.8

PAG RtN

Nuomos

Finmsavimo

1.13.

Kitrr paslaugrr

apsauga

4

5

6

Btįgtc ir

Aplinkos komunalinis
apsaugB
kis
7

8

Srrei
ap

Latos

sauga
9

Poilsir, kult n

SociaĮinė

ir religija
10

Iš viso

apsauga

1t

r2

13

1242 920,921

(242 92O,92J

Kitos
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMlNry
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO ITAI(A
PAGRlltDl! Ē1s vEIItLos PINIGŲ SRAUTAI

3.1
3.1_ 1

3.t.2
3. 1.3

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6
3.1.7
3.1.8.
3.1.9.

Ekoaomįka

Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėjimo iI nuraŠytįĮ smĮį

1.11

3.

ir

Kommdiruočitl
Trmsporto
Kvalifikacijos kēlimo

7.12.

2

3

ka

Kommalini paslaug ir ryšiįĮ

Smaudotrl ir paduot atsargįį savikaina
Socialinirr išmokrr

t.14.

tv

vl3uoĘenėr

Dt!Ū

1.10.

1.9

Bendrcc

valstybės

pad augos

I
1.

Viešoji

3.1.10.
3.1. 1l.
3.I.l2.

1242 92O,92J

į236 953'75|

IŠmokos:

Dabo užmokesčio ir smia]inio draudįmo
Kommalinir1 paslaug ir ryŠir.1
Komandiruočitl
Trmsporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo

Atsalg įsigiJ'imo

Smialini

iŠmokrr

Nuomos
Kitr1

paslaug įsigijimo

sĮjmokėtos paltikmos
Kitos iŠmokos

(236 9s3,7sJ

27

(236 953,75J
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1rz.risos sumos eurais, jei ftenurodgta kįtaįp)

PRIEDAS Nr. 3
17-ojo VSAFAS

"Finansinis

turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
5 priedas

IKI IŠPIRXIMo TERtuINo LNKoMo FINANSINIo TURTo IR SUTEIKTŲ PAsKoLŲ PoKYČIAI PER 2017 M. LAJKoTARPĮ
Per ataskaitini lįikotarpi

Balansinė

Eil.
Nr.

1

1.

Finansinio turto
pavadinimas

vertė

laikotarpio

verte

pradžioje

savikaina)

pardavimo

3

4

5

.)

IĘalaikis

finansinis turtas
ir suteiktos

isi$rta
(įsigįimo

ataskaitiįio

parduota
(balansine

a 443 72t,29

t

momentu)

perkelta į

kitą
finansinio
(iš)

turto grupę

amortizacijos
suma

6

valiutos
kurso

poĘčio
įtaka

Balansinė
prmgmes

įplaukos
9

8

a,96 552,47

Į| 267 476'27|

47 @tt,so

r a96 552,47

(L 267 476,271

47 609,50

r 454 319,23

t 267 476,27

2 717,?7

854 319,23

1267 476,27

(2 061 318,751

vertė

nurašyta

nuvertėjimas

ataskaitiįio
laikotarpio
pabaigoje

10

t2

11

7 O59 048,24

paskolos
1. 1.

t.2.
1.3
1.4.

1.5

2.

Suteiktos
oaskolos

Oblisaciios
Vekseliai
Kiti ne
nuosalybės

3 642 625,1,2
4 801 096,į7

(1

669 625,12

973 000,00)

1

(88 318,7s)

5 389 463,72

a57 o37,ool

t 267 476,27

857 037,O0)

| 267 476,27

9r8 3ss,7sl

a 326 564,51

vertybiniai
oooieriai

IĘalaikiai
terminuotŲi
indėliai
TtumpaĮaikis
frnansinis turtas

ir suteilf,os

įr

paskolos

2.t
2.2
2.3.
2.4.

2.5.
3.

Suteiktos
paskolos
Oblieaciios

1

2

7

t7,77

(1

Vekseliai
Kiti ne

nuosavybės
vertybiniai
popieriai

Trumpalaikiai
terminuotieji

indėliai

Iš vįso

lo29aoĘ'52

t 496 s52,47

so 327,27

2a

(3

