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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ akcininkui:
Išvada apie finansines ataskaitas
Mes atlikome čia pridedamų UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Bendrovė“) finansinių ataskaitų (puslapiai
nuo 43 iki 73), kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. balansas, bei tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo
kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamojo rašto, auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo apskaitos standartus bei
Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų atsakomybė, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Mes atlikome auditą pagal
Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei
planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos
informacijos. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų
reikšmingo iškraipymo rizikos dėl apgaulės ar dėl klaidos, įvertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į
įmonės vidaus kontroles, kurios yra svarbios įmonės finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam jų pateikimui, kad
galėtų parinkti esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės
vidaus kontroles. Auditas taip pat apima taikomos apskaitos politikos tinkamumo ir vadovybės atliktų reikšmingų
įvertinimų pagrįstumo, o taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo, įvertinimą.
Mes tikime, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų audito nuomonei pagrįsti.
Nuomonė
Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Bendrovės 2013 m. gruodžio 31 d.
finansinę būklę bei tada pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus pagal Verslo apskaitos
standartus bei Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.
Dalyko pabrėžimo pastraipa
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 14-ąją pastabą, kurioje atskleidžiama informacija apie
Bendrovės administruojamus fondus „INVEGA fondas“, „Garantijų fondas“ ir „Verslumo skaitinimo fondas“. Šioje
pastaboje atskleistas turtas ir įsipareigojimai nėra Bendrovės turtas ir įsipareigojimai, nei Bendrovės neapibrėžtasis
turtas ar neapibrėžtieji įsipareigojimai. Mes nebuvome paskirti šių fondų auditoriumi ir neatlikome šių fondų audito. Dėl
šio dalyko mūsų nuomonė nėra sąlygojama.
Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją
Be to, mes perskaitėme metinį pranešimą už 2013 m. gruodžio 31 pasibaigusius metus (puslapiai nuo 5 iki 42) ir
nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2013 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusių metų finansinėmis ataskaitomis.
UAB „Deloitte Lietuva“
Įmonės audito pažymėjimo Nr. 001275
Jekaterina Jocienė
Atestuota auditorė
Auditorės pažymėjimo Nr. 000436
Vilnius, Lietuvos Respublika
2014 m. kovo xx d.
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Visi pateikti duomenys yra 2013 m. gruodžio 31 dienos, jeigu nenurodyta kitaip.
Šiame metiniame pranešime UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dar gali būti vadinama Bendrove arba
INVEGA.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Įstatinis kapitalas:

30.000.000 Lt

Įregistravimo data ir vieta:

2001 m. lapkričio 29 d., Juridinių asmenų registras

Įmonės (rejestro) kodas:

110084026

Įsteigimo data:

2001 m. lapkričio 29 d.

Veiklos laikotarpis:

Neribotas

Buveinės adresas:

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius

Teisinė forma:

Uždaroji akcinė bendrovė

Teisė, pagal kurią veikia Bendrovė:

Lietuvos Respublikos teisė

Bendrovės registras:

VĮ Registrų centras Vilniaus filialas

Telefono numeris:

(8~5) 210 7510

Galiojančių įstatų registravimo data

2014 m. vasario 3 d.

Fakso numeris:

(8~5) 210 7511

Elektroninio pašto adresas:

info@invega.lt

Interneto tinklalapis:

www.invega.lt
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INVEGOS VADOVO ŽODIS
INVEGOS veikloje 2013 metai buvo įvairūs, įdomūs ir, be abejo, prasmingi. Jau pati metų pradžia
pažėrė įvykių laviną: iš JEREMIE kontroliuojančiojo fondo, kurį valdo Europos investicijų fondas (EIF),
perimtos skolinės priemonės (pasidalintos rizikos paskolos ir portfelinės garantijos paskoloms bei lizingui)
lėmė INVEGOS fondo padidėjimą nuo 245 mln. Lt iki 687 mln. Lt. Pirmą kartą Europos Bendrijoje buvo
„padalintas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotas kontroliuojantysis fondas ir dalis jo
perduota į kitą kontroliuojantįjį fondą kitam valdytojui.
Metų pradžioje pradėjo veikti Baltijos inovacijų fondas – išskirtinis pavyzdys Europoje, kai glaudžiai
bendradarbiaujant trims Baltijos valstybėms (Lietuvai, Latvijai ir Estijai) ir Europos investicinio fondo (EIF)
sukurtas 100 mln. eurų fondų fondas – Baltijos inovacijų fondas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti
investicijas į įmonių, veikiančių Baltijos regione, kapitalą. Baltijos inovacijų fondas – pirmasis toks kelių
Europos Bendrijos šalių finansuojamas fondų fondas, valdomas EIF. Be to, šiam fondų fondui finansuoti
Lietuva pirmą kartą pradėjo naudoti jau vieną kartą verslą pasiekusias Europos Sąjungos struktūrinių fondų
skirtas ir į INVEGOS fondą grįžusias lėšas.
2013 metais INVEGA pradėjo administruoti naujas iš Europos socialinio fondo finansuojamas
visuotinės dotacijos priemones: jaunimo nedarbo problemas mažinančią priemonę “Parama pirmajam darbui”,
ir verslo pradžią įmonėms palengvinančią bei darbo vietas kurti ir išlaikyti skatinančią priemonę “Subsidijos
verslumui skatinti”.
Grįžusių lėšų pakartotinis naudojimas leido sukurti ir pasiūlyti naujas priemones verslui be
papildomų lėšų iš nacionalinio valstybės biudžeto poreikio, o įgyvendinti visuotinės dotacijos priemones
INVEGOS naudojamos „Sodros“ ir Darbo biržos duomenų bazės leido sumažinti administracinę naštą verslui
ir efektyviai administruoti priemones su mažomis valdymo išlaidomis, palyginti su galutinių naudos gavėjų
skaičiumi bei verslui išmokamomis sumomis.
INVEGOS patirtis administruojant (įgyvendinant) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamas priemones bendrovės darbuotojams atvėrė kelius į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
renginius – INVEGOS atstovai dalyvavo trialoguose tarp Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos
Tarybos derantis dėl naujos perspektyvos finansavimo teisės aktų nuostatų, teikė techninę pagalbą Lietuvos
atstovams, atsakingiems už pirmininkavimą įvairioms Europos Sąjungos institucijų darbo grupėms.
Ilgametė INVEGOS, kaip garantijų institucijos, efektyvios veiklos patirtis neliko nepastebėta ir
40 narių iš 20 valstybių jungiančioje Europos garantijų institucijų asociacijoje (AECM) – INVEGOS atstovas
2013 m. buvo išrinktas į asociacijos direktorių valdybą. Taip pat INVEGOS administruojamas
kontroliuojantysis Verslumo skatinimo fondas buvo įvertintas smulkiojo ir vidutinio verslo asamblėjoje, kur
tapo nacionalinės atrankos laimėtoju „Verslo aplinkos gerinimo“ kategorijoje ir pretendentu į Europos
Komisijos apdovanojimą. Šie pasiekimai savotiškai vainikavo kelerių metų aktyvią INVEGOS veiklą ir siekį
tapti stabilia ir pripažinta finansų ekspertų komanda, kuriančia ir įgyvendinančia efektyvius verslo
finansavimo skatinimo sprendimus.
Vieno iš INVEGOS finansinių tarpininkų (Ūkio banko) bankrotas ar nutrauktas CID priemonės
įgyvendinimas nesutrikdė INVEGOS veiklos, o atvirkščiai – privertė į situaciją pažiūrėti kitomis akimis.
INVEGA 2013 m. kruopščiai išanalizavo SVV finansavimo poreikius, kas padėjo ir ypač ateityje padės rengtis
naujoms verslo finansavimą Lietuvoje skatinančioms priemonėms, finansuojamoms iš 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos programavimo laikotarpio.
Sunkiai prognozuojamas geopolitinis ir makroekonominis klimatas reikalauja aktyviai sekti
situaciją, greitai bei adekvačiai reaguoti į pokyčius, siekiant užtikrinti efektyvią valstybės ir verslo
bendradarbiavimo sinergiją 2014 bei sekančiais metais.
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INVEGOS PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ yra valstybės įsteigta garantijų institucija. INVEGOS garantijų
teikimo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu.
INVEGOS pagrindiniai veiklos tikslai yra teikti finansines paslaugas, įgyvendinti bei administruoti
finansines ir kitokio pobūdžio paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV) priemones.
INVEGOS pagrindinės veiklos pobūdis yra įvardytas INVEGOS įstatuose ir LR Vyriausybės 2001 m.
liepos 11 d. nutarime Nr. 887 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“, kuris reglamentuoja INVEGOS
steigimą ir veiklą. Pagrindinės INVEGOS veiklos yra:
1) garantijų teikimas;
2) lengvatinių paskolų teikimo administravimas;
3) rizikos kapitalo investavimas ir šių investicijų administravimas;
4) dalinio paskolų palūkanų kompensavimo administravimas;
5) įgyvendinančios institucijos ir kitų teisės aktais nustatytų funkcijų Europos Sąjungos (toliau – ES)
struktūrinės paramos naudojimo srityje vykdymas;
6) finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas;
7) kitų verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos priemonių įgyvendinimas;
8) kontroliuojančiųjų fondų valdymas;
9) kitų teisės aktais deleguotų funkcijų vykdymas.
INVEGAI taip pat suteikta teisė vykdyti kitą, tiesiogiai su pagrindinėmis veiklomis susijusią, veiklą.
Vykdydama garantijų teikimą, INVEGA 2013 m. teikė tokio pobūdžio garantijas:
1) garantijos kredito įstaigoms už SVV subjektams teikiamas paskolas;
2) garantijos lizingo bendrovėms už SVV subjektams teikiamą finansavimą lizingo būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGA kaip ir ankstesniais metais taip pat nagrinėjo pareiškėjų prašymus dėl
suteiktų INVEGOS garantijų sąlygų koregavimo.
2013 m. toliau buvo administruojamos lengvatinių paskolų SVV subjektams teikimo per kredito
įstaigas priemonės – „Mažų kreditų teikimas – 1 etapas“, „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir „Atviras
kreditų fondas“. Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir „Atviras kreditų fondas“ finansuojamos iš
INVEGOS kontroliuojančiojo fondo (toliau – INVEGOS fondas), įsteigto panaudojant 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšas, kurio valdytoja yra paskirta INVEGA, lėšų.
Taip pat nuo 2013 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Baltijos inovacijų fondas (toliau – BIF). BIF veikia kaip
fondų fondas, investuojantis į rizikos kapitalo fondus, veikiančius trijose Baltijos šalyse. Sutartis dėl BIF
steigimo ir investavimo į jį, pasirašyta tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos atitinkamų garantijų institucijų
(INVEGOS, Latvijos garantijų agentūros ir KredEx) bei Europos investicinio fondo (toliau – „EIF“). BIF
finansavimui ir įgyvendinimui skirta priemonė „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“ taip pat finansuojama iš
INVEGOS fondo lėšų. Ataskaitiniu laikotarpiu EIF, valdantis BIF, atrinko tris potencialius fondų valdytojus, į
kuriuos numatoma investuoti BIF lėšas.
2013 m. INVEGA vykdė administracinio pobūdžio veiksmus, susijusius su INVEGOS fondo
finansuojamos finansų inžinerijos priemonės „Inovacijų plėtra“, skirtos pradinio rizikos kapitalo fondų,
investuosiančių į naujai steigiamas ir (ar) ankstyvojoje stadijoje esančias įmones, veikiančias aukštųjų ir
vidutiniškai aukštų technologijų sektoriuose, įgyvendinimu. Buvo vykdomos finansinio tarpininko,
valdysiančio rizikos kapitalo fondus ir investuosiančio fondų lėšas į inovacijas kuriančias įmones, atrankos
procedūros. Tačiau šios priemonės įgyvendinimas metų pabaigoje buvo nutrauktas dėl kliūčių, iškilusių
vykdant viešąjį pirkimą.
Pažymėtina, kad INVEGA iš EIF perėmė ir nuo 2013 m. sausio 1 d. vykdo finansų inžinerijos priemonių
„Pasidalintos rizikos paskolos“ ir „Portfelinės garantijos“ administravimą. Minėtos priemonės toliau sėkmingai
įgyvendinamos ir finansuojamos INVEGOS fondo lėšomis.
2013 m. buvo tęsiamas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės
„Garantijų fondas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę, INVEGA formuoja Garantijų fondo priemonės
lėšomis pergarantuotą SVV paskolų garantijų ir SVV lizingo garantijų portfelį.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo toliau sėkmingai įgyvendinama verslumo skatinimo priemonė, kuri
finansuojama iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis sudaryto kontroliuojančiojo fondo
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„Verslumo skatinimo fondas“ (toliau – „VSF“). Pagal priemonę „Verslumo skatinimas“, finansuojamą iš minėto
kontroliuojančiojo fondo teikiamos ne tik labai mažos paskolos, bet ir verslą pradedantiems subjektams
teikiamos mokymo, verslo konsultavimo paslaugos. Ši priemonė įgyvendinama per Lietuvos centrinės kredito
unijos ir 57 kredito unijų sudarytą konsorciumą.
INVEGA 2013 m. tęsė visuotinės dotacijos būdu finansuojamos priemonės „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ įgyvendinimą. Pagal šią priemonę SVV subjektams buvo iš dalies kompensuojamos
palūkanos, sumokėtos tiek pagal INVEGOS garantuotas, tiek pagal negarantuotas paskolas ir lizingo
sandorius. Pastaruoju atveju iš dalies kompensuojamos palūkanos įmonėms, kurios nuo 2012 m. kovo 1 d.
iki 2014 m. gegužės 31 d. pasirašė ar pasirašys finansavimo sutartis su kredito įstaigomis ar lizingo
bendrovėmis dėl investicijų finansavimo ir šiuo laikotarpiu investuos į gamybinę ir jai prilygintą įrangą ir
įrengimus.
2013 m. buvo pradėta aktyviai įgyvendinti antroji INVEGOS administruojama visuotinės dotacijos
priemonė – „Parama pirmajam darbui“, finansuojama iš ES struktūrinės paramos lėšų. Ši priemonė skirta
jaunimo užimtumui skatinti.
Be to, 2013 m. buvo pasirašyta sutartis tarp INVEGOS, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Finansų ministerijos dėl trečiosios visuotinės dotacijos priemonės – „Subsidijos verslumui skatinti“, kurios
tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas VSF paskolų gavėjams kurti ir (ar) pradėti verslą bei
palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, įgyvendinimo. Ši priemonė taip
pat finansuojama iš ES struktūrinės paramos lėšų.
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGOS darbuotojai aktyviai dalyvavo pasirengimo naujajam 2014–2020 m.
ES
struktūrinės
paramos
programavimo
periodui
procese:
teikė
pastabas
ir
pasiūlymus
rengiamiemsdokumentams, dalyvavo 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos veikloje ir pan.
INVEGOS VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGOS misija, vizija, pagrindiniai strateginiai tikslai ir uždaviniai liko
nepakitę, jų buvo laikomasi kuriant konkrečias finansines priemones bei įgyvendinant atiinkamas INVEGOS
veiklas.
INVEGOS misija – didinti ir tobulinti Lietuvos SVV augimą ir konkurencingumą žinių ekonomikoje per
lengvesnį priėjimą prie finansavimo šaltinių bei skatinti naujų darbo vietų kūrimą.
INVEGOS vizija – INVEGA siekia tapti pripažintu SVV rizikos finansavimo ekspertu įgyvendinant
valstybės SVV finansinės paramos politiką Lietuvoje.
2010–2013 m. laikotarpiui INVEGOS valdyba buvo patvirtinusi šiuos strateginius tikslus:
1) Efektyvinti ir didinti finansinę paramą Lietuvoje veikiantiems SVV subjektams;
2) Pagerinti ES paramos prieinamumą SVV subjektams, skatinant jų konkurencingumo didinimą ir
plėtrą.

7

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

Strateginių tikslų įgyvendinimo pažanga 2010–2013 m. pateikta 1 lentelėje.
1 lentelė. Strateginių tikslų įgyvendinimo pažanga 2010–2013 m..
Strateginis tikslas ir jo įgyvendinimo vertinimo
rodiklis

Rodiklio reikšmė už
2010–2013 m.

Rodiklio reikšmė už
2010–2012 m.
laikotarpį

I. Strateginis tikslas „Efektyvinti ir didinti finansinę paramą Lietuvoje veikiantiems SVV subjektams“
INVEGOS administruojamų paramos priemonių
skaičius
INVEGOS svarstymo ir sprendimo dėl paramos
priėmimo trukmė*

15

11

13,2 k.d.

13,04 k. d.

Iki 1.019.515.044 Lt

iki 580.379.580 Lt

- lengvatinėms paskoloms skirtos lėšos

715.334.380 Lt

335.526.380 Lt

- garantijų teikimui skirtos tikslinės lėšos

173.472.064 Lt

129.000.000 Lt

SVV subjektams prieinamos paramos lėšos, iš jų:

- subsidijoms skirtos lėšos (palūkanų
130.708.600 Lt
115.853.200 Lt
kompensavimui, garantijos atlyginimo
subsidijavimui, priemonės PPD ir SVS)
II. Strateginis tikslas „Pagerinti ES paramos prieinamumą SVV subjektams, skatinant jų konkurencingumo
didinimą ir plėtrą“
Realiai bendradarbiaujančių finansinių tarpininkų
170
170
(INVEGOS partnerių) skaičius
Paremtų SVV subjektų skaičius**
SVV subjektus pasiekusios paramos suma, iš jų :
- ES lėšomis ar kitais valstybės finansiniais
ištekliais remiamamų paskolų suma***
- suteiktų INVEGOS garantijų (individualių ir
portfelinių) suma (nepiniginė parama)
- pervesta subsidijų suma

12.916

10.382

1.761.367.920 Lt

993.682.173 Lt

918.048.429 Lt

414.244.896 Lt

784.269.953 Lt

529.525.841 Lt

59.049.538 Lt

49.911.436 Lt

* Tik sprendimai dėl garantijų priėmimo
** SVV subjektų skaičius (t. y. projektų skaičius) skaičiuojamas pagal kiekvieną įgyvendinamą
priemonę ir sumuojama.
*** lengvatinių paskolų atveju skaičiuojant pasiekusios paramos sumą yra įvertinama ir finansinio
tarpininko nuosava dalis priemonėje (AKF atveju finansinis tarpininkas prisideda 25 proc. nuosavų lėšų,
FRSP – 50 proc. nuosavų lėšų)
Atkreiptinas dėmesys, kad 2013 metais buvo peržiūrėtos esminės INVEGOS veiklos nuostatos:
INVEGOS misija ir vizija, naujai suformuotos vertybės.
2013 metais buvo atlikta vidaus ir išorės aplinkos analizė bei nustatyti nauji ilgalaikiai strateginiai
tikslai ir jų įgyvendinimo rodikliai 2014 – 2016 metų laikotarpiui.
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OBJEKTYVI INVEGOS BŪKLĖ, VALDYMO STRUKTŪROS BEI VALDYMO PRAKTIKOS APŽVALGA,
VEIKLOS SKAIDRUMO REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PATVIRTINIMAI
Įstatinis kapitalas, akcijos, akcininkų teisės ir jų įgyvendinimas
INVEGA yra valstybės įsteigta ir kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė.
Visos INVEGOS akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, o jas patikėjimo teise valdo Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija). Ūkio ministerija atlieka INVEGOS steigėjo, veiklos
priežiūros funkcijas, įgyvendina visų akcijų savininko teises.
INVEGOS įstatinį kapitalą sudaro 30.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė
yra 1.000 Lt.
INVEGA nėra išleidusi jokių kitų nuosavybės ar skolos vertybinių popierių, išskyrus INVEGOS
paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė atitinka INVEGOS įstatinio kapitalo dydį.
Visos INVEGOS akcijos yra pilnai apmokėtos. INVEGOS akcijoms nėra taikomi jokie apribojimai ar
suvaržymai.
Valdymo struktūra
Vadovaujantis INVEGOS įstatų (nauja įstatų redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2014 m.
vasario 3 d. bei patalpinta INVEGOS internetinėje svetainėje) 19 punktu INVEGOS organai yra:
1) visuotinis akcininkų susirinkimas;
2) valdyba;
3) generalinis direktorius;
4) rizikos valdymo komitetas.
INVEGOJE stebėtojų taryba nėra sudaroma.

Visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo veikla
Vadovaujantis INVEGOS įstatų 18 ir 20 punktais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei
akcininkų teisės ir pareigos nesiskiria nuo nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
Akcinių bendrovių įstatymo ir INVEGOS įstatų numatytos INVEGOS akcijų suteikiamos balsavimo
teisės, turtinės bei neturtinės teisės nėra perleistos ar kitu būdu atskirtos nuo akcijų turėjimo.
Visuotinio akcininkų susirinkimo teises įgyvendina Ūkio ministerija kaip visų INVEGOS akcijų
valdytoja. INVEGOS visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus atitinka Ūkio ministro įsakymai ar
sprendimai, priimti visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.
Ūkio ministro įsakymais yra patvirtinti visų pagrindinių INVEGOS veiklų nuostatai, administruojamų
priemonių aprašai, per INVEGĄ teikiamos valstybės pagalbos teikimo schemos.
Valdyba ir jos veikla
2013 m. INVEGOS valdyba buvo sudaryta iš 5 narių. Nuo naujos įstatų redakcijos įsigaliojimo
INVEGOS valdyba yra sudaroma iš 7 narių. Vadovaujantis INVEGOS įstatų 23, 24 ir 52 punktais INVEGOS
valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka bei INVEGOS įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo
nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas.
Įvertinus tai, kad visos INVEGOS akcijos yra valdomos Ūkio ministerijos, valdybos nariai skiriami Ūkio
ministrosprendimu.
2013-12-31 veikė INVEGOS valdyba, kurios sudėtis buvo patvirtinta LR ūkio ministro 2013-01-08
sprendimu Nr. (2.54-08)53-132-2.
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INVEGOS valdybos sudėtis buvo ši:
Rita Armonienė (valdybos pirmininkė), LR ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento
direktorė,
Eivilė Čipkutė, LR finansų ministerijos Finansų rinkos politikos departamento direktorė;
Raminta Krulikauskienė, LR ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja;
Zita Gurauskienė, INVEGOS konsultantė;
Audrius Zabotka, INVEGOS generalinis direktorius.
Naujos sudėties valdyba sudaryta LR ūkio ministro 2014-01-27 sprendimu Nr. (2.54-08)53-132-4.
Naujai sudarytos INVEGOS valdybos sudėtis yra ši:
Marius Skarupskas (valdybos pirmininkas), LR ūkio ministerijos viceministras;
Rita Armonienė LR ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo departamento direktorė;
Eivilė Čipkutė, LR finansų ministerijos Finansų rinkos politikos departamento direktorė;
Raminta Krulikauskienė, LR ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Smulkaus ir
vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja;
Olesia Žakevičienė, LR ūkio ministerijo Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento
Finansinių priemonių skyriaus vyriausioji specialistė;
Zita Gurauskienė, INVEGOS konsultantė;
Audrius Zabotka, INVEGOS generalinis direktorius.
INVEGOS valdyba atlieka Akcinių bendrovių įstatyme numatytas funkcijas, priima sprendimus
svarbiais veiklos klausimais, taip pat priima sprendimus dėl garantijų teikimo, kitų INVEGOS
administruojamų ir (ar) įgyvendinamų verslo paramos taikymo.
Nuo 2012-01-18, pakeitus INVEGOS įstatus, sprendimus suteikti INVEGOS garantiją Rizikos valdymo
komiteto siūlymu priima:
INVEGOS vadovas – kai suteikiama iki 1 mln. Lt dydžio garantija;
INVEGOS valdyba – kai suteikiama 1 mln. Lt ir didesnė garantija.
Vadovaujantis INVEGOS įstatų 25 punktu valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka
nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Valdybos posėdžiai šaukiami ir sprendimai
priimami vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu ir valdybos darbo reglamentu.
Valdybos nariui įgaliojimai vienasmeniškai (ne kolegialiai valdybos posėdyje) INVEGOS vardu priimti
sprendimus nėra numatyti.
Ūkio ministro įsakymu INVEGOS valdybai leista sudaryti sandorius dėl INVEGOS laikinai laisvų lėšų
investavimo į valstybės ir savivaldybių vertybinius popierius ir terminuotus indėlius Lietuvoje veikiančiuose
bankuose ir užsienio bankų filialuose bei jų skolos vertybinius popierius, kurių vertė viršija 1/10 įstatinio
kapitalo, be atskiro Ūkio ministerijos, kaip visų akcijų valdytojo, sprendimo dėl kiekvieno tokio sandorio
sudarymo ir/ar nustatyti atitinkamą laikinai laisvų lėšų investavimo tvarką. INVEGOS valdyba yra
patvirtinusi INVEGOS administracijai taisykles dėl laikinai laisvų lėšų investavimo į skolos vertybinius
popierius ir terminuotus indėlius Lietuvoje veikiančiuose bankuose ir užsienio bankų filialuose. Remiantis
šiomis taisyklėmis konkrečius investavimo sandorius INVEGOS vardu sudaro INVEGOS vadovas ar jį
pavaduojantis asmuo.
Rizikos valdymo komitetas ir jo veikla
Rizikos valdymo komitetas yra nuolat veikiantis nestruktūrinis padalinys.
Rizikos valdymo komitetas vertina su INVEGOS pagrindinėmis veiklomis susijusias rizikas, nagrinėja
prašymus ir teikia siūlymus dėl INVEGOS garantijos teikimo, garantijų portfelio administravimo ir stebėsenos
procedūrų tobulinimo, atlieka kitas Rizikos valdymo komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.
Rizikos valdymo komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Rizikos valdymo
komiteto nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.
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2013-12-31 veikė INVEGOS valdybos 2012-07-13 ir 2013-03-25 sprendimais patvirtintos sudėties
Rizikos valdymo komitetas:
Aušrinė Černienė (komiteto
pirmininkė)

Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovė

Gintaras Uselis

Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus kontrolierius

Sigita Rutkauskaitė

Projektų valdymo skyriaus vyr. projektų vadovė

Jūratė Blėdaitė-Katilienė

Finansų valdymo skyriaus vadovė, vyriausioji finansininkė,

Remigijus Znutas (komiteto
pirmininko pavaduotojas)

Teisės ir bendrųjų
teisininkas

reikalų

skyriaus

vadovas

vyriausiasis

INVEGOS vadovas ir jo veikla
INVEGOS vadovą – generalinį direktorių renka ir atšaukia valdyba.
INVEGOS generaliniu direktoriumi INVEGOS valdybos 2012-06-22 sprendimu yra išrinktas Audrius
Zabotka.
Generalinis direktorius yra atsakingas už INVEGOS veiklos organizavimą, veiklos prioritetų bei
planuojamų pasiekti rezultatų įgyvendinimą. Generaliniam direktoriui yra pavesta atlikti visas LR Akcinių
bendrovių ir kitų įstatymų įmonės vadovui nustatytas funkcijas.
Generalinis direktorius taip pat priima sprendimus dėl garantijos suteikimo Rizikos valdymo komiteto
siūlymu, kai garantijos suma neviršija 1 mln. Lt.
Apmokėjimas INVEGOS organų nariams ir vadovaujantiems darbuotojams
Už darbą INVEGOS valdyboje, valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra (nebuvo) mokamas.
Už darbą Rizikos valdymo komitete, komiteto nariams papildomas atlygis nėra (nebuvo) mokamas.
Generaliniam direktoriui už darbą INVEGOJE mokamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį.
Nustatant vadovaujančiųjų darbuotojų (įskaitant ir generalinio direktoriaus) darbo užmokestį yra
vadovaujamasi LR Vyriausybės nustatytomis taisyklėmis dėl valstybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo
užmokesčio nustatymo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl
valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų
pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ su vėlesniais pakeitimais).
INVEGOS valdyba yra patvirtinusi INVEGOS darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką.
INVEGOS vadovaujančiųjų darbuotojų ir kitų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio dinamika
pateikta lentelėje.
2 lentelė. Vidutinio darbo užmokesčio dinamika, darbuotojų darbo užmokesčio fondas (be
darbdavio mokamų įmokų SODRAI ir Garantiniam fondui)
Pareigybių
Vidutinis
Pareigybių
Vidutinis
Pareigybės pavadinimas
skaičius 2013
m. pabaigai

darbo
užmokestis
2013 m.

skaičius
2012 m.
pabaigai

darbo
užmokestis
2012 m.

Vadovaujantys darbuotojai (įskaitant INVEGOS
vadovą)

2

12.850 Lt

3

10.477 Lt

Vyr. specialistai

6

7.200 Lt

6

6.796 Lt

26

4.731 Lt

23

4.429 Lt

1

1.456 Lt

1

1.038 Lt

Specialistai
Aptarnaujantis personalas
Darbo užmokesčio fondas, Lt

2.505.928 Lt
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Interesų konfliktų vengimas
Valdybos nariai INVEGAI yra pateikę informaciją apie užimamas pareigas bei galimus interesų
konfliktus.
INVEGOS valdybos narių, kurie yra Ūkio ir Finansų ministerijų pareigūnai ir (ar) tarnautojai, bei
INVEGOS vadovo privatūs interesai yra deklaruoti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau –VTEK) LR
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka. INVEGOS valdybos
narės, einančios INVEGOS konsultanto pareigas, privatūs interesai iki 2012 m. buvo deklaruoti VTEK, o nuo
2013 m. yra deklaruojami INVEGOJE, pateikiant VTEK nustatytos formos deklaraciją.
Valdybai priimant sprendimus susijusius su konkrečios įmonės paskolos garantavimu, valdybos narys
apie galimą interesų konfliktą (jei toks yra) informuoja valdybą ir nuo sprendimo priėmimo nusišalina. Apie
galimą privačių ir viešųjų interesų konfliktą einant INVEGOS valdybos nario pareigas, papildomai
informuojamas LR ūkio ministras, kaip INVEGOS visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas vykdantis
asmuo, kuris sprendžią valdybos nario galimo interesų konflikto situacijas.
Siekiant išvengti interesų konflikto INVEGOS įstatuose numatyta, kad valdybos narys ar valdybos
pirmininkas negali būti skiriamas Rizikos valdymo komiteto nariu ar komiteto pirmininku.
Rizikos valdymo komiteto nariai kasmet teikia INVEGOS vadovo nurodytam padaliniui VTEK
nustatytos formos deklaracijas. Rizikos valdymo komitetui priimant sprendimus dėl siūlymo suteikti
INVEGOS garantiją už konkrečios įmonės paskolą, komiteto narys apie galimą interesų konfliktą (jei toks yra)
papildomai informuoja Rizikos valdymo komitetą ir nuo atitinkamo sprendimo rengimo, vertinimo ar
priėmimo nusišalina.
INVEGOS darbuotojai, dalyvaujantys veikloje, kur atliekant pareigines funkcijas yra galimas interesų
konfliktas, yra pasirašę įsipareigojimą būti objektyviais, nešališkais, saugoti ir neatskleisti konfidencialios
informacijos ir vengti galimo interesų konflikto. Šie darbuotojai kasmet teikia INVEGOS vadovo nurodytam
padaliniui VTEK nustatytos formos deklaracijas. Pagal nustatytas vidaus procedūras, tais atvejais, kai yra
galimas interesų konfliktas, atitinkamas INVEGOS darbuotojas apie tai turi informuoti INVEGOS vadovą,
kuris sprendžia, ar darbuotojas nuo atitinkamų veiksmų atlikimo turi nusišalinti ar ne.
Susiję asmenys
2013 m. gruodžio 31 d. susijusiais asmenimis laikytini šie asmenys ir subjektai:
1. Ūkio ministerija – valstybei priklausančių UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ akcijų (100 proc. visų
akcijų) valdytoja, atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;
2. Finansų ministerija – ES struktūrinės paramos administravimo srityje vadovaujančios institucijos
funkcijas atliekanti institucija, pavedusi INVEGAI atlikti tam tikras įgyvendinančios institucijos funkcijas;
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – ES struktūrinės paramos administravimo srityje tarpinės
institucijos funkcijas atliekanti institucija, pavedusi INVEGAI atlikti tam tikras įgyvendinančios institucijos
funkcijas;
4. Eivilė Čipkutė – INVEGOS valdybos narė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento
direktorė;
5. Rita Armonienė – INVEGOS valdybos narė, Ūkio ministerijos ES paramos koordinavimo
departamento direktorė;
6. Raminta Krulikauskienė – INVEGOS valdybos narė, LR ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio
verslo politikos skyriaus vedėja;
7. Audrius Zabotka – INVEGOS valdybos narys, INVEGOS generalinis direktorius, VIPA Stebėtojų
tarybos narys, Europos garantijų institucijų asociacijos (AECM) Valdybos narys;
8. Zita Gurauskienė – INVEGOS valdybos narė, INVEGOS konsultantė;
9. Jūratė Blėdaitė – Katilienė – INVEGOS vyriausioji finansininkė, Rizikos valdymo komiteto narė;
10. Remigijus Znutas – INVEGOS vyriausiasis teisininkas, Rizikos valdymo komiteto narys;
11. Aušrinė Černienė - Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovė, Rizikos valdymo komiteto narė;
12. Sigita Rutkauskaitė - INVEGOS Projektų valdymo skyriaus vyr. projektų vadovė, Rizikos valdymo
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komiteto narė;
13. Gintaras Uselis - INVEGOS Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus kontrolierius, Rizikos valdymo
komiteto narys.
INVEGA nekaupia duomenų apie valdybos narių ir INVEGOS darbuotojų šeimos narius, jų artimus
giminaičius, šių asmenų privačius interesus bei jų sudarytus sandorius. Apie galimą interesų konfliktą
(tiesiogiai ar per artimus asmenis), kilus poreikiui, INVEGĄ informuoja atitinkamas valdybos narys ar
INVEGOS darbuotojas ir nusišalina nuo atitinkamo klausimo rengimo, svarstymo ir priėmimo.
INVEGOS sudaryti sandoriai su susijusias asmenimis
2013 m. buvo pasirašyta:
- trišalė visuotinės dotacijos valdymo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų
ministerijos ir INVEGOS, kuria INVEGAI pavesta įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę – „Subsidijos
verslumui skatinti“. Šiai priemonei skirta 10 mln. Lt ES SF lėšų.
- dvišalė programos priemonių vykdymo finansavimo sutartis tarp Ūkio ministerijos ir INVEGOS, dėl
ŪM finsuojamų ir per INVEGĄ įgyvendinamų priemonių finansavimo 2013 metais. Pagal sutartį numatyta
skirti iki 8,599 mln. Lt atitinkamoms priemonėms finansuoti.
2013 m. buvo vykdomi įsipareigojimai pagal 2009 - 2013 metais Finansų ministerijos, Ūkio
ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir INVEGOS sudarytas trišales sutartis dėl atskirų
INVEGOS įgyvendinamų priemonių finansavimo.
2013 m. buvo vykdomi įsipareigojimai pagal 2009 – 2013 metais sudarytas daugiašales sutartis dėl
atskirų INVEGOS įgyvendinamų ir/ar administruojamų priemonių finansavimo, t. y.:
- pagal 2009 metais pasirašytas 3 tikslinės paskolos sutartis dėl mažų kreditų teikimo:
1) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-201, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS
ir AB Ūkio banko;
2) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-202, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS
ir UAB Medicinos banko;
3) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-203, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS
ir AB Šiaulių banko;
- pagal 2009-08-31 trišalę sutartį Nr. 11K-040/8-661 dėl garantijų fondo finansavimo, pasirašytą tarp
Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-04-07 trišalę finansavimo sutartį dėl priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ įgyvendinimo,
pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-04-27 trišalę sutartį Nr. 11K-024/8-223 dėl visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir
administravimo, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-12-30 trišalę sutartį dėl finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“
įgyvendinimo ir finansavimo, pasirašytą tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos
ir INVEGOS;
- pagal 2012-07-23 sutartį dėl projekto „Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ informavimas ir
viešinimas“, pasirašytą tarp CPVA, Ūkio ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-03-20 sutartį dėl projekto „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo
funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“, pasirašytą tarp CPVA, Ūkio
ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2012-10-15 sutartį, pasirašytą tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų
ministerijos ir INVEGOS, dėl visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinimo ir
finansavimo;
- pagal 2012-12-28 sutartį, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos, EIF ir INVEGOS,
dėl iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo perimtų finansų inžinerijos priemonių administravimo;
INVEGA su susijusiais asmenimis neįprastų sandorių per 2013 m. nėra sudariusi.
INVEGOS darbuotojams, kurie kartu yra ir valdybos nariai arba Rizikos valdymo komiteto nariai, buvo
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mokamas darbo užmokestis pagal sudarytas darbo sutartis už darbo sutartyje nustatytų pareiginių funkcijų
atlikimą.
Vadovaujantis INVEGOS valdybos patvirtinta Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka
INVEGOS darbuotojai yra apdrausti savanorišku sveikatos draudimu.
INVEGOS garantijos teikiamos, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais dėl atitinkamų garantijų
teikimo bei Ūkio ministro patvirtintais atitinkamų garantijų (paskolų garantijų bei lizingo garantijų) teikimo
nuostatais. Kitos verslo paramos priemonės įgyvendinamos ir (ar) administruojamos vadovaujantis
atitinkamų priemonių administravimo taisyklių nuostatomis bei remiantis dvišalėmis arba trišalėmis
sutartimis, sudarytomis su Finansų ministerija, Ūkio ministerija ir (ar) Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
Sutartys dėl prekių, paslaugų, darbų pirkimo sudaromos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų bei vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
INVEGA neturi dukterinių įmonių, filialų ir atstovybių. INVEGA nėra investavusi į kitų įmonių ar ūkio
subjektų nuosavybės vertybinius popierius ar įgijusi valdymo teisių.
INVEGA 2013 m. nėra teikusi jokios paramos ar labdaros.
INVEGA yra Europos garantijų institucijų asociacijos (AECM) narė, Lietuvos Rizikos ir privataus
kapitalo asociacijos narė.
INVEGA vadovaujasi visais LR teisės aktuose nustatytais privalomais reikalavimais, kurie taikytini
valstybės kontroliuojamoms bendrovėms.
Veiklos skaidrumo reikalavimų laikymosi patvirtinimai
Atsižvelgiant į Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, atitinkama
informacija apie valstybei atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir
kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos
įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus
pirkimus ir investicijas sklebiama INVĘGOS internetnėje sveitainėje ir (ar) tarpiniuose ir metiniuose
pranešimuose, ataskaitose bei periodiškai pateikiama VĮ Turto bankui, vykdančiam valstybės valdomų įmonių
valdymo koordinavimo centro funkcijas.
PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ APIBŪDINIMAS, RIZIKOS MASTAS
2013 metais INVEGA teikė garantijas kredito įstaigoms už paskolas, kurias SVV subjektai ima verslui
pradėti ar plėtoti, taip pat lizingo garantijas materialiam ilgalaikiam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą)
finansuoti.
Remiantis LR Valstybės skolos įstatymu, visos INVEGOS suteiktos paskolų garantijos bei lizingo
garantijos prilyginamos valstybės garantijoms ir už įsipareigojimų įvykdymą pagal suteiktas garantijas
garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
INVEGOS garantijos kredito įstaigoms teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos (Ūkio ministerijos) patvirtintus atitinkamų garantijų teikimo nuostatus. Atitinkamų
garantijų teikimo nuostatuose yra nustatytos esminės INVEGOS garantijų teikimo sąlygos, reikalavimai
paskolų gavėjams (ar lizingo gavėjams) ir jų vykdomiems projektams, maksimalūs garantijų dydžiai bei kiti
ribojimai.
Siekiant minimizuoti bei diversifikuoti prisiimamą kreditavimo garantavimo riziką, yra nustatyti ir
taikomi maksimalūs garantijos sumos dydžiai, bei įgyvendinamas kreditavimo rizikos dalinimosi principas.
Remiantis patvirtintais atitinkamų INVEGOS garantijų teikimo nuostatais, maksimali garantijos suma
priklauso nuo garantijos pobūdžio:
1) jei paskolos gavėjas – SVV subjektas, kuris veikia 3 metus ar ilgiau, garantijos suma gali būti iki
5 mln. Lt;
2) jei paskolos gavėjas - SVV subjektas, kuris veikia iki 3 metų, garantijos suma gali būti iki 2 mln. Lt.
Teikiant INVEGOS paskolos garantijas, garantijos suma negali viršyti 80 proc. paskolos sumos.
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Paskolos gavėjui pagal paskolos grąžinimo grafiką grąžinant INVEGOS garantuotą paskolą, atitinkamai
mažėja INVEGOS garantijos suma.
Teikiant INVEGOS lizingo garantijas, garantijos suma negali viršyti 60 proc. lizinguojamo turto vertės ir
ne daugiau kaip 70 proc. lizingo sumos (lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo). Lizingo
gavėjui pagal lizingo įmokų mokėjimo grafiką sumokant dalį lizingo sumos, atitinkamai mažėja INVEGOS
garantijos suma.
Vadovaudamasi LR Valstybės skolos įstatymu, LR Vyriausybė kiekvienais metais INVEGAI nustato
įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas limitus. Bendras garantijų limitas gali būti detalizuojamas pagal
garantijų rūšis.
2013 metais INVEGOS garantijų teikimui LR Vyriausybės 2013-03-06 nutarimu Nr. 197 „Dėl valstybės
garantijų, teikiamų už uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios
akcinės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimus, limitų“ INVEGAI yra patvirtintas 460 mln. Lt
įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas limitas.
Šis maksimalus įsipareigojimu limitas 2013 metais nebuvo pasiektas. Siekiant eliminuoti nustatyto
maksimalaus limito pasiekimo ir viršijimo riziką yra vykdoma nuolatinė garantijos įsipareigojimų apskaita
pagal atskiras garantijų rūšis bei bendro įsipareigojimų limito stebėsena. Didžiausias įsipareigojimų pagal
suteiktas garantijas limitas vienu metu 2013 metais siekė 318,16 mln. Lt, t. y. 69 proc. maksimalaus dydžio.
INVEGOS Rizikos valdymo komitetas identifikavo kai kurias mažo ir vidutinio reikšmingumo
informacijos valdymo rizikas, kurių poveikis INVEGOS veiklai gali turėti įtakos. Kritinio reikšmingumo rizikos
pasireiškimas nebuvo identifikuotas. Siekiant suvaldyti identifikuotą riziką, šiuo metų yra rengiamos įvairios
informacijos saugos užtikrinimo tvarkos, peržiūrimas jau patvirtintų informacijos ir jos valdymo priemonių
procedūrų pritaikomumas ir taikymas INVEGOJE.
INVESTICIJOS 2013 METAIS, REIKŠMINGIAUSI VYKDOMI AR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ
PROJEKTAI
INVEGA vykdo prekių paslaugų ir darbų pirkimus vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu ir
INVEGOS patvirtintomis INVEGOS supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 2013 metais buvos sudaryta
viešųjų pirkimų sutarčių (tame tarpe ir ilgalaikių sutarčių iki 3 metų trukmės) už bendrą 2,123 mln. Lt (be
PVM) vertę. Didžioji dalis viešųjų pirkimų sutarčių buvo sudaryta dėl INVEGOS veiklai reikalingų paslaugų (IT
ir programinės įrangos licencijų, vertimo, duomenų bazių naudojimo, teisinių konsultacijų, audito, IT
programavimo, kompiuterinės įrangos ir tinklų priežiūros, biuro patalpų nuomos, tarnybinių automobilių
veiklos nuomos, ryšių, kurjerių pašto, reklamos, vykdomų priemonių viešinimo ir informavimo ir kitų
paslaugų) įsigijimo.
2013 m. INVEGA investavo 60.707 Lt į ilgalaikį materialiųjų turtą įsigydama kompiuterinę ir biuro
techniką bei biuro baldus.
2014 m. reikšmingiausios investicijos numatytos į INVEGOS nematereialųjų turtą (IT sistemų bei
programinės įrangos atnaujinimą, informacinių veiklos valdymo ir apskaitos sistemų administavimą ir
funcionalumų didinimą.
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PAGRINDINIŲ VEIKLŲ VYKDYMO IR PLĖTROS GALIMYBIŲ APŽVALGA
Garantijų teikimas
Per 2013 metus kredito įstaigoms suteiktos 588 naujos INVEGOS garantijos, iš jų:
- 581 garantijos, suteiktos pagal Ūkio ministro patvirtintus Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų
garantijų teikimo nuostatus;
- 7 garantijos, suteiktos pagal Ūkio ministro patvirtintus Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo
nuostatus.
Garantijų teikimas už SVV subjektams suteikiamas paskolas
Per 2013 metus buvo nagrinėti 731 (per 2012 m. - 876) prašymai suteikti paskolų garantijas ir 418 (per
2012 m. - 503) prašymai pakeisti esamų garantijų sąlygas.
Bendras pateiktų prašymų suteikti paskolos garantijas arba pakeisti esamų garantijų sąlygas skaičius,
lyginant su 2012 metais, mažėjo 17 proc.
Kredito įstaigoms buvo išduota 581 nauja paskolų garantija 122,5 mln. Lt sumai (per 2012 m. - 535
garantijos 124,5 mln. Lt sumai). Pagal šias INVEGOS SVV paskolų garantijas, 2013 metais buvo užtikrinta
564 paskolos gavėjo (įmonių ir verslininkų) paimtos verslo paskolos, 186,4 mln. Lt sumai. Per 2013 metus į
INVEGĄ pirmą kartą kreipėsi ir gavo garantijas 401 SVV subjektas (palyginimui per visus 2012 metus – 351
ūkio subjektas), kurie iki šio laiko nesinaudojo INVEGOS garantijomis.
Taip pat INVEGOJE 2013 metais buvo nagrinėti 9 prašymai suteikti lizingo garantijas. Suteiktos 7
lizingo garantijos (1,36 mln. Lt) už 2,04 mln. Lt lizingo paskolų 7 ūkio subjektams.
Vertinant INVEGOS garantuotų paskolų portfelį, pažymėtina, kad nors per 2013 metus buvo suteikta
daugiau garantijų negu 2012 metais, tačiau INVEGOS garantuotų paskolų suma ir suteiktų garantijų suma
išliko nepakitusi, kas reiškia, kad vidutinė garantuotos paskolos suma ir vidutinė garantijos suma mažėjo.
Remiantis paskolų gavėjų pateiktais duomenimis per 2013 metus paramą INVEGOS SVV paskolų ir
lizingo garantijų forma gavusios įmonės yra įdarbinusios 11 266 darbuotojus, o įgyvendinusios garantuotų
lizingų ir paskolų lėšomis finansuojamus projektus papildomai planuoja sukurti maždaug 1 188 naujas darbo
vietas.
Per 2013 metus ūkio subjektams buvo išduota 62,7 mln. Lt paskolų garantijų, skirtų investicijoms
finansuoti, ir 61,1 mln. Lt garantijų už paskolas, skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti.
Atkreiptinas dėmesys, kad per 2013 m. INVEGA garantavo už 246 apyvartines paskolas, kurių suma
siekė 84,1 mln. Lt, ir už 342 investicines paskolas, kurių bendra suma siekė 104,4 mln. Lt. Palyginimui per
2012 m. buvo garantuota už 235 apyvartines paskolas, kurių suma neviršijo 80,9 mln. Lt, ir už 309
investicines paskolas, kurių bendra suma siekė 107,8 mln. Lt. Apibendrinant pastebėtina, kad yra
fiksuojamas tiek apyvartinių paskolų, tiek investicinių paskolų augimas skaitine išraiška, tačiau šiek tiek
mažėjo vidutinis imamos paskolos sumos dydis.
Pastebėtina, kad 2009 - 2012 m. laikotarpiu palaipsniui didėjo garantuotų investicinių paskolų dalis.
Santykis stabilizavosi 2012 m. ir išliko panašus 2013 m.: 57 proc. nuo bendro suteiktų garantijų skaičiaus
sudaro investicinės paskolos ir 43 proc. – apyvartinės paskolos. Investicinių paskolų didėjimas rodo, kad
įmonės drąsiau planuoja ateitį bei daugiau lėšų skiria investiciniams projektams įgyvendinti, ilgalaikėms
investicijomsfinansuoti, kai tuo tarpu ekonomikos sunkmečio laikotarpiu daugiau buvo skolinamasi
apyvartinių lėšų papildymui ir įmonių veiklos palaikymui.
Analizuojant ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų portfelio struktūrą pagal įmonių veiklos
pobūdį, pažymėtina, kad aktyviausiai INVEGOS teikiamomis paslaugomis naudojosi gamybos įmonės
(suteiktos 209 garantijos arba 35,5 proc. visų garantijų), antroje vietoje – prekybos įmonės (suteikta 227
garantijų arba 38,6 proc. visų garantijų) likusi dalis tenka paslaugų įmonėms (suteiktos 152 garantijos arba
25,9 proc. visų garantijų).
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1 paveikslas. Garantijų ir garantuotų paskolų apimtys
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2 paveikslas. Garantijų apimtys pagal garantijų tipus, proc.
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Apyvartinė paskola

Aktyviausios iš gamybine veikla užsiimančių įmonių buvo elektros, dujų ir vandens teikimo, statybos,
medienos pramonės, plastikinių ir guminių gaminių gamybos bei maisto pramonės įmonės. 2013 metais
stipriai padidėjo miškininkystės sektoriuje veikiančių įmonių aktyvumas, jų paskoloms garantuoti suteikta 18
garantijų 3,0 mln. Lt sumai, tuo tarpu 2012 m. tik 7 garantijos, bendrai 2,3 mln. Lt sumai. Taip pat 2013
metais buvo suteikta 11 garantijų už paskolas, paimtas įmonių, veikiančių tekstilės ir aprangos pramonėje.
Suteiktų garantijų suma siekia 3,4 mln. Lt. Tuo tarpu, 2012 m. šiame sektoriuje garantuotų paskolų nebuvo.
Prekybos srityje aktyviausiai veikė didmeninės prekybos veiklą vykdančios įmonės.
Paslaugų sektoriuje pažymėtinos viešbučių ir visuomeninio maitinimo, reklamos ir leidybos,
transportavimo, sveikatos priežiūros ir transporto priemonių ir įrengimų nuomos paslaugas teikiančios
įmonės. Lyginant su 2012 metais, šiame sektoriuje didelių pasikeitimų nefiksuojama.
Pažymėtina, kad INVEGOS paslaugomis ir toliau sėkmingai naudojasi tokių sričių kaip poilsio
organizavimo, kultūrinę ir sporto veiklą vykdančios ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės.
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3 paveikslas. Garantijų apimtys pagal veiklos sritis (gamyba)
Kita; 13%
Elektros, dujų,
vandens tiekimas;
19%

Tekstilės ir aprangos
pramonė; 5%
Baldų gamyba; 5%

Statyba; 15%

Miškininkystė,
medienos ruoša; 9%

Metalo gaminių
gamyba; 6%

Medienos pramonė;
11%

Maisto pramonė;
8%
Plastikinių ir
guminių gaminių
gamyba; 9%

4 paveikslas. Garantijų apimtys pagal veiklos sritis (paslaugos)

Poilsio organizavimo
veikla; 8%

Viešbučiai ir visuomen.
matinimas; 22%

Sveikatos priežiūra; 9%

Transportavimo
paslaugos; 16%

Reklama ir leidyba; 10%

Transporto ir įrengimų
nuoma; 6%

Kita aptarnavimo veikla;
9%
Kitos paslaugos; 20%

Kaip ir anksčiau, 2013 m. pastebima teigiama ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo Verslumo
skatinimo fondo ir jo finansuojamų pirmeonių (toliau - VSF) įtaka labai mažų įmonių ir fizinių asmenų
galimybėms gauti finansavimą verslui pradėti ar plėtoti. 2013 m. daugiausia garantijų suteikta už labai mažų
ir mažų įmonių paimtas paskolas. Kita vertus, vidutins paskolos sumos, suteiktos labai mažoms įmonėms,
dydis 2013 m. buvo 175.374 Lt, mažoms įmonėms – 433.196 Lt, tuo tarpu vidutinėms įmonėms – 692.357 Lt.
Tokiu būdu labai mažoms įmonėms tenka 29%, mažoms įmonėms - 51%, o vidutinėms įmonėms - 20% visų
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per 2013 m. INVEGOS garantuotų paskolų sumos.
5 paveikslas. Garantijų apimtys pagal įmonių dydį
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Vidutinės (50-100 darbuotojų)
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Pastebėtina, kad VSF darė įtaką ir INVEGOS suteiktų garantijų portfelio struktūrai pagal įmonių
veiklos trukmę. Garantijos, suteiktos už įmonių, veikiančių ne ilgiau kaip 1 metus, paimtas paskolas, sudaro
apie trečdalį viso ataskaitiniu laikotarpiu INVEGOS suteiktų garantijų portfelio, kai, pavyzdžiui 2009 m.
tokios garantijos sudarė tik 6 proc., o 2010 m. - 10 proc. viso per atitinkamą laikotarpį suteiktų garantijų
portfelio. Šis rodiklis parodo, kad INVEGOS, kaip patikimo garanto veiklą pradedančioms įmonėms imant
paskolas kredito įstaigose, vaidmuo yra augantis treti metai iš eilės. Taip pat pastebima tendencija, jog
garantijų poreikis išlieka stabilus ir kitiems, mažai patyrusiems SVV subjektams, t.y.: įmonėms, veikiančioms
rinkoje daugiau kaip vienerius metus, bet trumpiau kaip 5 metus. Kredito įstaigos vis labiau pasitiki
įmonėmis, veikiančiomis rinkoje virš 5 metų, todėl tokių įmonių paskoloms užtikrinti per 2013 m. išduota 6
proc. punktų mažiau garantijų nei per atitinkamą 2012 metų laikotarpį.
6 paveikslas. Garantijų apimtys pagal įmonių veiklos trukmę
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9%
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Vertinant INVEGOS suteiktų garantijų pasiskirstymą pagal paskolos sumą, 2013 m., lyginant su 2012
m., reikšmingų pokyčių neįvyko. Kaip ir anksčiau didžiausią dalį sudaro paskolos iki 100 000 Lt (41%) bei
nuo 100.001 Lt iki 500.000 Lt (40%). Ataskaitiniu laikotarpiu mažiausia garantuota paskola buvo 11 tūkst.
Lt, mažiausia garantijos suma – 9 tūkst. Lt. Didžiausia garantuota paskola – 2.900.300 Lt, o garantijos suma
– 2.071.700 Lt. Vidutinės garantuotų paskolų ir garantijų sumos nuo 2011 metų nežymiai mažėja.
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7 paveikslas. Garantijų ir paskolų vidutinių sumų dinamika
657,2
466,8

388,2

347,3

282,7

386,2
306,0

203,7

2007 m.

399,6

2008 m.

2009 m.

298,1

286,0

2010 m.

Vidutinė paskolų suma, tūkst. Lt

2011 m.

320,9

231,6

210,9

2012 m.

2013 m.

Vidutinė garantijų suma, tūkst. Lt

Kaip ir anksčiau, didžiausia garantuotų paskolų dalis tenka Vilniaus ir Kauno apskritims (kartu 63%).
Iš jų 54% garantuotų paskolų tenka Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestams ir 9% jų rajonams. Taip pat
INVEGOS garantijomis sėkmingai naudojasi Panevėžio, Alytaus ir Šiaulių apskričių įmonės. Likusiems
Lietuvos regionams tenka 9% visų INVEGOS garantuotų paskolų.
8 paveikslas. Garantuotų paskolų pasiskirstymas Lietuvos apskrityse (skaičiais ir procentais)

Garantuotų paskolų skaičius

19

Garantuotų paskolų suma, proc.

13 13 11

2%

VILNIAUS
KAUNO

32

3% 2%

6%

ALYTAUS

39

KLAIPĖDOS

220

5%
37%

PANEVĖŽIO
ŠIAULIŲ

37

MARIJAMPOLĖS

9%

UTENOS

40

TELŠIŲ
TAURAGĖS

7%

164
27%

Grupuojant garantijas į rizikos grupes, atsižvelgiama į projekto vertinimo metu nustatytą garantijos
suteikimo rizikos įvertinimą, į tai kaip paskolos gavėjai vykdo paskolos sutartyse numatytus paskolos dalies
grąžinimus ir paskolų palūkanų mokėjimus, taip pat įvertinama ir kita, su paskolos gavėjo veikla bei
finansuojamo projekto vykdymo eiga susijusi informacija.
Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, 2013 m. galiojančių garantijų portfelyje didžiausią dalį sudarė
standartinių paskolų grupei priskirtinos garantijos - 72% (palyginimui 2012 m. - 65%).
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9 paveikslas. Garantijų portfelio likučiai pagal rizikos grupes

74%
69%

66%

63%

72%
65%

20%

19%

21%

17%

22%

13%
6%

3%

2008 m.

15
6%

4%

3%

10%

9%
4%

2009 m.
I grupė

9%

7%

2010 m.
II grupė

III grupė

2011 m.

2012 m.

2%

2013 m.

IV grupė

Garantijų išmokų rizikos valdymas ir monitoringas
Per 2013 metus pagal kredito įstaigų pateiktus prašymus ir informaciją buvo atlikti ir priimti
sprendimai pagal 76 išmokų tyrimus, iš kurių dėl 41 paskolos gavėjų išmokų tyrimai buvo atlikti pagal pirmą
kartą gautus prašymus. Likusieji prašymai buvo pateikti dėl pakartotinio tyrimo atlikimo jau kredito
įstaigoms atlikus visus išieškojimų veiksmus iš pirmaeilių užtikrinimo priemonių.
Garantijos išmokų tyrimo metu, atlikus garantijos suteikimo sąlygų įvykdymo patikrą pagal pirmą
kartą gautus (41 prašymą), dėl netinkamo paskolos panaudojimo arba dar nerealizuotų paskolos užtikrinimo
priemonių 22 atvejais išmokų mokėjimas buvo atidėtas, 15 atvejų – išmokėta visa prašoma garantijos
išmokos suma, o 4 atvejais – pusė maksimalios išmokos sumos. Pagal atliktus 76 išmokų tyrimus buvo
priimta 50 sprendimų išmokos sumą ar jos dalį sumokėti, pagal kitas - išmokų mokėjimai atidėti iki bus
pateikta trūkstama informacija.
Pinigine išraiška per minėtą laikotarpį kredito įstaigoms buvo išmokėta 10,029 mln. Lt išmokų suma
pagal 41 paskolos gavėjų nutrauktas sutartis/suteiktas garantijas. Tai yra 6,598 mln. Lt mažiau, negu buvo
mokėta per 2012 metus (16,627 mln. Lt, iš kurių 9,199 mln. Lt buvo išmokėta pagal UAB „Lietuvos tyrimų
centras“ negrąžintą paskolą).
Pagal suteiktas garantijas INVEGA nuo veiklos pradžios (nuo 2002 m.) kredito įstaigoms jau yra
išmokėjusi 52,510 mln. Lt garantijų išmokų.
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3 lentelė. Garantijos išmokų pasiskirstymas pagal bankus per 2012 – 2013 m.

Garantijos gavėjas

Išmokų skaičius
(vnt.)

Išmokų dydis
(tūkst. Lt.)

Išmokų
skaičius (vnt.)

Išmokų dydis
(tūkst. Lt.)

2012 m.

2012 m.

2013 m.

2013 m.

AB DNB bankas

5

791

15

3.538

BAB Ūkio bankas

8

1.039

2

342

12

3.351

1

26

AB Šiaulių bankas

6

727

10

1.562

„Swedbank“, AB

2

9.392

1

53

AB Citadele bankas

3

948

7

1.312

UAB Medicinos bankas

1

23

8

1.404

Danske Bank A/S Lietuvos
fil.

3

356

2

554

BAB bankas „Snoras“

-

-

2

1.187

Kauno arkivyskupijos KU

-

-

2

51

40

16.627

50

10.029

AB SEB bankas

IŠ VISO

4 lentelė. Garantijos išmokų išmokėjimoatvejų (2012 - 2013 m.) pasiskirstymas pagal paskolų
nutraukimo momentą
INVEGOS garantuotos
paskolos sutarties
nutraukimo metai

Išmokų skaičius
(vnt.)

Išmokų skaičius
(vnt.)

Išmokų suma
(tūkst. Lt.)

2012 m.

Išmokų
suma (tūkst.
Lt.)
2012 m.

2013 m.

2013 m.

2013

-

-

5

373

2012

1

9.199

4

774

2011

4

453

8

815

2010

14

4.137

20

4.547

2009

17

2.391

7

932

2008

4

447

5

2.387

2007

-

-

1

201

IŠ VISO

40

16.627

49

10.029

Sumokėjusi garantijos išmokas, INVEGA įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į skolininką. Per 2013 m.
po atliktų garantijų išmokų mokėjimo buvo kreiptasi į įmonių bankroto administratorius dėl įtraukimo į
bankrutuojančių įmonių kreditorių sąrašus (kreiptasi 28 atvejais, iš jų 16 atvejų – kreiptasi pirmą kartą dėl
įtraukimo į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ir 12 atvejų - kai kreiptasi pakartotinai dėl
kreditorinio reikalavimo padidinimo). Išmokėjus garantijos išmoką, 10 atvejų nebuvo kreiptasi į bankroto
administratorius arba INEVGOS kreditoriniai reikalavimai į kreditorių sąrašą nebuvo įtraukti, nes paskolos
gavėjai – INVEGOS skolininkai išmokos sumokėjimo ar kreipimosi metu buvo likviduoti ir išregistruoti iš

22

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

Juridinių asmenų registro. Iš bankrutuojančių įmonių turto pardavimo INVEGOS kreditorinis reikalavimas iš
dalies buvo patenkintas 3 atvejais. Gauti daliniai kreditorinių reikalavimų padengimai bendrai 47 293,65 Lt
sumai. Dalis išsiieškotų sumų buvo grąžinta į valstybės biudžetą, dalis pervesta Europos investicijų fondui,
atsižvelgiant į kryžminės garantijos suteikimo nuostatas. Pažymėtina, kad tuo atvejum kai skolininkui nėra
inicijuotas bankroto procesas, realizuodama atgręžtinio reikalavimo teisęINVEGA kreipiasi į skolininką su
raginimu sudaryti skolos grąžinimo išdėstymo sutartį. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pateikti (išsiunti) 11
raštų, raginančių skolininkusatvykti ir sudaryti susitarimą dėl skolos grąžinimo dalimis grafiko. Atsižvelgiant
į teisinį reguliavimą, ilgą garantijos išmokos mokėjimo laikotarpį po skolininko veiklos sustabdymo ir kitų
objektyvių priežasčių, INVEGOS sumokėtų išmokų išsiieškojimo (atgręžtinio reikalavimo teisės realizavimo)
galimybės yra minimalios.
INVEGOS administruojamos LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos priemonės:
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGA administravo vieną lengvatinių paskolų teikimo priemonę,
finansuojamą iš Ūkio ministerijos administruojamų valstybės biudžeto asignavimų,- „ Mažų kreditų teikimas
– 1 etapas“.
Priemonė „Mažų kreditų teikimas – 1 etapas“
Siekdama paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Lietuvoje bei palengvinti šių įmonių
priėjimą prie finansavimo šaltinių, Ūkio ministerija, įgyvendindama Ekonomikos skatinimo planą, nusprendė
įgyvendinti priemonę „Mažų kreditų teikimas – 1 etapas“ ir teikti mažas paskolas palankesnėmis nei rinkos
sąlygomis. Šiai priemonei finansuoti iš biudžeto asignavimų Ūkio ministerija skyrė 16,7 mln. Lt.
Bankai, dalyvaujantys šios lengvatinių paskolų priemonės įgyvendinime, įsipareigojo skirti iki 25 proc.
banko nuosavų lėšų šios priemonės finansavimui. Mažiems kreditams buvo skirta 20,35 mln. Lt, įvertinus
bankų įsipareigotas prie priemonės finansavimo pridėti nuosavas lėšas.
Ūkio ministerijos ir INVEGOS 2009 metais skelbtą atranką išskolinti lėšas smulkiajam verslui laimėjo 3
bankai: AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas ir UAB Medicinos bankas, su kuriais 2009 m. balandžio 21 d.
buvo pasirašytos trišalės tikslinės paskolos sutartys. AB Ūkio banko teikiamiems mažiems kreditams skirta
iki 10 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų (faktiškai išduota 8 mln. Lt), AB Šiaulių banko – iki 8 mln. Lt (faktiškai
išduota 7 mln. Lt), UAB Medicinos banko – iki 2 mln. Lt (faktiškai išduota 1,685 mln. Lt). AB Ūkio bankas
prie priemonės finansavimo įsipareigojo pridėti 25 proc. savo lėšų, AB Šiaulių bankas – 20 proc., UAB
Medicinos bankas – 16 proc. savo lėšų.
Pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – 1 etapas“, mažų kreditų gavėjai buvo labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje, veikiančios visuose ūkio sektoriuose,
išskyrus didmeninės prekybos, žemės ūkio, statybos, finansinės ir draudimo veiklos, teisinės veiklos
sektorius. Maži kreditai buvo teikiami investicijoms arba apyvartiniam kapitalui finansuoti.
Didžiausia mažo kredito suma – 175.000 Lt. Vienam kredito gavėjui pagal šią priemonę galėjo būti
suteiktas ne daugiau kaip vienas mažas kreditas.
Maži kreditai buvo teikiami palankesnėmis nei rinkos sąlygomis – maksimali bankų marža mažų
kreditų gavėjams neviršijo 3,1 proc., taip pat buvo taikomi patrauklūs administravimo mokesčiai.
Mažiems kreditams teikti skirtos lėšos bankams paskolintos ne ilgiau kaip iki 2013 m. liepos 1 d.
Tikslinė paskola, kurios valiuta – litai, bankams buvo suteikta 4 m. terminui, už ją mokama 6 mėn. VILIBOR
– 0,5 proc. palūkanų norma, bet ne daugiau kaip 5,5 proc.
Šios priemonės administravimo laikotarpis buvo iki 2013 m. liepos 1 d. AB Šiaulių bankas ir UAB
Medicinos bankas visas skolintas lėšas sugrąžino iki 2013-06-28.
Detali informacija apie priemonės rezultatus pateikiama 6 lentelėje.
5 lentelė. Mažų kreditų teikimas – 1 etapas rezultatai nuo 2009 m. iki 2013 m. birželio 30 d.
Laikotarpis

Iš viso per laikotarpį nuo
2009-05 01 iki 2013-06-30

Sukontraktuota lėšų iš viso

Panaudotos
tikslinės paskolos
lėšos, tūkst. Lt

Suma, tūkst.
Lt

%

Įmonių
skaičius, vnt.

Skirta
lėšų,
tūkst. Lt

22.040

26.920

161

252

16.685
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INVEGOS administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės:
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGA administravo tris visuotinės dotacijos priemones: „Dalinis palūkanų
kompensavimas“, „Parama pirmajam darbui“, „Subsidijos verslumui skatinti“, taip pat INVEGOS
kontroliuojantįjį fondą, kurį sudarė trys paskolų priemonės, viena portfelinių garantijų priemonė ir dvi rizikos
kapitalo priemonės, priemonę „Garantijų fondas“, kontroliuojantįjį Verslumo skatinimo fondą, kurį sudarė
viena lengvatinių paskolų priemonė, finansuojamus iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų ir iš bent
kartą SVV subjektus pasiekusių ES struktūrinės paramos lėšų, kurios grįžo į kontroliuojančiuosius fondus:
1) Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“
2) INVEGOS kontroliuojantysis fondas ir iš jo finansuojamos finansinės priemonės:
- Mažų kreditų teikimas – 2 etapas;
- Atviras kreditų fondas;
- Priemonė „Inovacijų plėtra“;
- Priemonė „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“;
- Priemonė „Portfelinės garantijos“;
- Priemonė „Pasidalintos rizikos paskolos“;
3) Priemonė „Garantijų fondas“;
4 Kontroliuojantysis Verslumo skatinimo fondas ir iš jo finansuojama priemonė „Verslumo skatinimas“;
5) Priemonė „Parama pirmajam darbui“;
6) Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“.
Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“
Vadovaujantis 2009 m. balandžio 24 d. trišale visuotinės dotacijos valdymo sutartimi, sudaryta tarp
Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS, INVEGA buvo paskirta visuotinės dotacijos valdytoja,
t. y. INVEGAI numatyta skirti iki 104 mln. Lt ES struktūrinės paramos (Europos regioninės plėtros fondo)
lėšų priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinti 2009–2015 m. laikotarpiu. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 195 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ pakeitimo“, priemonei skirtos lėšos buvo sumažintos iki 74 mln. Lt. Be to, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“
priemonei skirtos lėšos dar kartą sumažintos iki 56 mln. Lt. Atsižvelgiant į sumažintą priemonės finansavimą,
atitinkami šios visuotinės dotacijos priemonės administravimo ir finansavimo sutarties pakeitimas buvo
pasirašytas 2014 metų pradžioje.
Įgyvendindama šią priemonę, INVEGA vertina ir sistemina iš ūkio subjektų gautas SVV subjekto
statuso deklaracijas ir prašymus iš dalies kompensuoti palūkanas. LR ūkio ministro 2013 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. 4-1111 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 4-209 „Dėl
VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
pratęstas prašymų iš dalies kompensuoti palūkanas Aprašo 5.4 ir 5.5 punktuose numatytais atvejais
pateikimo terminas iki 2014 m. gegužės 31 d.
Per 2013 metus buvo priimti 684 teigiami sprendimai (2009 m. – 1480 sprendimų, 2010 m. –
455 sprendimai, 2011 m. – 566 sprendimai, 2012 m. – 510 sprendimų) dėl SVV subjektų paskolų ir lizingo
sandorių palūkanų dalinio kompensavimo.
Iš viso nuo priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2013 m. pabaigos INVEGA iš dalies kompensavo
palūkanas pagal 3643 priimtus sprendimus ir SVV subjektams pervedė 44,9 mln. Lt ES struktūrinės
paramos lėšų.
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10 paveikslas. Dalinio paskolų palūkanų kompensavimo apimtys 2009–2013 m.

Vertinant šios visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo eigą išmokėtų ES struktūrinių lėšų sumų
aspektu, pastebimas paramos gavėjmas išmokamų sumų mažėjimas, lyginant su planuotais dydžiais.
Pagrindiniai veiksniai, lėmę šios visuotinės dotacijos lėšų įsisavinimo spartos mažėjimą 2011–2013 m. buvo
šie:
1) dėl tarpbankinių palūkanų (VILIBOR, EURIBOR ir LIBOR EUR) sumažėjimo ženkliai sumažėjo
paskolos gavėjams taikytos palūkanų normos. Pagal šią priemonę paramos gavėjams kompensuojama dalis
faktiškai sumokėtų palūkanų. Pažymėtina, kad vidutinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama
kompensacijos dydis (50 proc. arba 95 proc. sumokėtų palūkanų) palaipsniui mažėjo nuo 8,2 proc. iki 4,75
proc. 2013 m. vidutinė palūkanų norma buvo 4,77 proc.: 2013 m. IV ketv. vidutinė palūkanų norma nukrito
iki 4,75 proc., 2012 m. – 4,78 proc., 2011 m. – 4,87 proc., 2010 m. – 5,18 proc., 2009 m. – 8,2 proc. (žr. 11
paveikslą). Ryškėjant euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. vizijai, palūkanų normos litais turėtų vis labiau
susilyginti su bazinės valiutos – euro – palūkanų normomis. Vis tik atsigaunant ekonomikai, prognozuojama
kad 2014 m. paskolų palūkanų norma gali pakilti iki 5,5 proc., 2015 m. – iki 6 proc.1

1

2013 m. gruodžio 19 d. AB SEB banko apžvalga Nr. 54
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11 paveikslas. Projekto vykdytojams taikyta vidutinė paskolų palūkanų norma 2009–2013 m.

2) Reikmingai pasikeitęs investicinių ir apyvartinių paskolų santykis 2011 – 2013 m. INVEGOS
garantijų portfelyje. Šiuo laikotarpiu dominavo apyvartinės paskolos, be to, dėl apyvartinių paskolų teikimo
ženkliai sutrumpėjo naujai išduodamų paskolų trukmė. Per 2012 m. šiek tiek padidėjo investicinių paskolų
dalis: INVEGOS garantuotos investicinės paskolos sudarė 58 proc., o apyvartinės paskolos – 42 proc. visų
garantuotų paskolų. Per 2013 m., lyginant su 2012 m., INVEGOS garantuotų paskolų paskirties santykis
nepasikeitė.

6 lentelė. Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ įgyvendinimo rezultatai
Bendras pasiektas
rezultatas
iki 2013-12-31

Prognozė
priemonei

Vykdymas, proc.

779

3.643

3300

110

6,4

44,9

56

80

Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Per 2013 m.

Paramą gavę SVV subjektai
(pagal priimtus sprendimus)

vnt.

mln. Lt

Projekto išlaidų suma

Kontroliuojantysis INVEGOS fondas
2009 m. balandžio 8 d. tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS buvo pasirašyta trišalė
finansavimo sutartis, pagal kurią įsteigtas INVEGOS fondas, kurio valdytoju paskirta INVEGA.
INVEGOS fondas finansuoja įvairias finansų inžinerijos priemones, skirtas pagerinti finansavimo
prieinamumą Lietuvos SVV subjektams. INVEGOS fondas finansuojamas 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos (Europos regioninės plėtros fondo), o taip pat iš finansinių priemonių grįžusiomis lėšomis.
2013 m. iš INVEGOS fondo buvo įgyvendinamos šešios finansų inžinerijos priemonės: „Mažų kreditų
teikimas – 2 etapas“, „Atviras kreditų fondas“, „Inovacijų plėtra“, „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“,
„Portfelinės garantijos“ ir „Pasidalintos rizikos paskolos“. Dvi pastarosios priemonės buvo perimtos
administruoti iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo, INVEGAI, Ūkio ministerijai, Finansų
ministerijai ir EIF 2012 m. gruodžio 28 d. pasirašius Teisių ir įsipareigojimų perleidimo sutartį. Dėl šios
priežasties 2013 m. pradžioje INVEGOS fondas padidėjo iki 686,96 mln. Lt.
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Priemonė„Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“
Šiai finansų inžinerijos priemonei skirta 95 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų.
Paskolas pagal šią priemonę teikė AB Ūkio bankas, AB Šiaulių bankas, AB bankas „Citadele“ ir
UAB Medicinos bankas, su kuriais dar 2009 m. gegužės mėn. INVEGA pasirašė dvišales tikslinės paskolos
sutartis.
AB Šiaulių banko teikiamiems mažiems kreditams skirta 35 mln. Lt, AB Ūkio banko – 26 mln. Lt,
AB banko „Citadele“ ir UAB Medicinos banko po 19,5 mln. Lt. AB bankas „Citadele“ vėliau nusprendė
atsisakyti dalies mažiems kreditams skirtų lėšų sumos ir grąžino 5 mln. Lt, taip sumažindamas gautą
tikslinės paskolos sumą iki 14,5 mln. Lt.
Gautas tikslinės paskolos lėšas minėti bankai turėjo pervesti ir pervedė SVV subjektams iki 2009 m.
gruodžio 31 d.
Pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ mažų kreditų gavėjais gali būti SVV subjektai,
registruoti ir pagrindinę veiklą vykdantys Lietuvoje, veikiantys visuose ūkio sektoriuose, išskyrus Komisijos
reglamento Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus.
Didžiausia mažo kredito suma – 350.000 Lt. Vienam kredito gavėjui pagal šią priemonę gali būti
suteiktas ne daugiau kaip vienas mažas kreditas per 12 mėnesių laikotarpį.
Maži kreditai gali būti teikiami investicijoms arba apyvartiniam kapitalui finansuoti, jei po tokio
finansavimo plečiama SVV subjekto veikla, didinamas veiklos efektyvumas ir SVV subjekto
konkurencingumas. Siekdama palengvinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių ir paskatinti
ekonomikos augimą, Europos Komisija išplėtė su apyvartinio kapitalo panaudojimu susijusias nuostatas
taikomas finansų inžinerijos atveju. Remiantis 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1826/2006 45 straipsnio pakeitimu, 2012 m. vasario 8 d. atnaujintose Gairėse dėl finansų inžinerijos
priemonių, įgyvendinamų pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnį, Europos Komisija, atliko
papildymą ir be kitų veiklų, leido finansuoti ekonomiškai gyvybingas veiklas, orientuotas į įmonių verslo
stiprinimą, ir išskyrė, kad nėra leidžiama finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint
tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims.
Maži kreditai teikiami palankesnėmis nei rinkos sąlygomis: didžiausia bankų marža paskolos gavėjams
neviršija 2,2 proc., taip pat taikomi patrauklūs administravimo mokesčiai.
Mažiems kreditams teikti skirtos lėšos bankams skolinamos ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Tikslinė paskola, kurios valiuta – litai, bankams suteikiama 5,5 metų terminui, ir už ją mokama 3 mėn.
VILIBOR – 1 proc., bet ne mažiau kaip 3 proc. palūkanų norma, jei mažo kredito gavėjo vykdomo projekto
vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse ir 3 mėn. VILIBOR – 2 proc., bet ne mažiau kaip
2 proc. palūkanų norma, jei mažo kredito gavėjo vykdomo projekto vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos
miestų savivaldybėse.
Nuo priemonės pradžios iki 2013 m. gruodžio 31 d. iš priemonei skirtų lėšų buvo suteiktos
(sukontraktuotos) 908 paskolos, o sukontraktuotų paskolų suma siekė 178,6 mln. Lt. Atkreiptinas dėmesys,
kad paskolų buvo suteikta už didesnę sumą nei priemonei skirta lėšų todėl, kad, pasibaigus pirminiam
išskolinimo laikotarpiui, priemonės lėšos yra skolinamos pakartotinai.
Priemonė „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ įgyvendinama siekiant padidinti Ekonomikos augimo
veiksmų programos poveikį ir prisidėti prie kiekybiškai išreikštų tikslų – stebėsenos rodiklių įgyvendinimo.
Pasiekti priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ rezultatai (per ataskaitinį laikotarpį ir per visą
priemonės įgyvendinimo laikotarpį) pateikti 7 lentelėje.
Bankams yra numatyta galimybė nuo 2012 m. gruodžio 31 d. tikslinės paskolos lėšas, t. y. SVV
subjektų grąžintas mažiems kreditams skirtas lėšas, grąžinti į INVEGOS fondą. Bankams pasinaudojus šia
galimybe, į INVEGOS fondą iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo sugrąžinta 44,9 mln. Lt tikslinės paskolos lėšų.
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7 lentelė. Priemonės „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ rezultatai
Stebėsenos
rodiklio
pavadinimas

Finansų
inžinerijos
priemonėmis
paremti SVV
subjektai*

Matavimo
vnt.

vnt.

Skaičiavimo
būdas

Sumuojamos
finansinių
tarpininkų su
finansų
inžinerijos
priemonėmis
paremtais SVV
subjektais
pasirašytos
sutartys

Per 2013 m.

Bendras
pasiektas
rezultatas iki
2013-12-31

Prognozė
mažų
kreditų
priemonei

Vykdymas
iki 2013-1231, proc.

30

904

850

106,35

*Finansų inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas,
atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas, ir kuriems finansiniai
tarpininkai pagal su SVV subjektais sudarytas sutartis skyrė finansavimą ir bent dalį lėšų išmokėjo.

Priemonė „Atviras kreditų fondas“
Šiai finansų inžinerijos priemonei skirta 150 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų.
Atviro kreditų fondo (toliau – AKF) tikslas – sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais
bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipsis į INVEGĄ dėl
AKF lėšų skyrimo SVV subjektams finansuoti. Tai antroji SVV kreditavimui skatinti skirta finanų inžinerijos
priemonė, kuri finansuojama INVEGOS fondo lėšomis.
Atviros kredito linijos sutartys 2009 m. liepos mėn. buvo pasirašytos su šešiais bankais: AB banku
„Citadele“, AB Ūkio banku, UAB Medicinos banku, AB banku „Finasta“, AB Šiaulių banku ir AB DnB NORD
banku.
Siekiant pakeisti kai kurias kreditų, teikiamų iš AKF lėšų, teikimo sąlygas, t. y. sudaryti galimybę iš
AKF lėšų kreditus teikti ne tik litais, bet ir eurais, sumažinti kreditų, teikiamų iš AKF lėšų, kainą SVV
subjektams, sudaryti galimybę SVV subjektui, imančiam kreditą, finansuojamą iš AKF lėšų, pasinaudoti iki
80 procentų INVEGOS teikiama garantija, 2009 m. rugsėjo 28 d. buvo paskelbtas patikslintas kvietimas
dalyvauti bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti.
2012 m. vasario 27 d. INVEGOS fondo Priežiūros komiteto sprendimu šiai priemonei buvo papildomai
skirta 50 mln. Lt ir šiuo metu priemonės dydis siekia 150 mln. Lt.
Atitinkamai, 2012 m. rugpjūčio 2 d. buvo paskelbtas patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje
AKF priemonei įgyvendinti. Patikslinto kvietimo tikslas – dar kartą pagerinti kai kurias kreditų, teikiamų iš
AKF lėšų, teikimo sąlygas ir sudaryti galimybę bankams AKF lėšas skolinti ilgiau, pratęsiant AKF lėšų
naudojimosi terminą iki 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat sudaryta galimybė bankams AKF lėšas skolinti SVV
ir apyvartiniam kapitalui, skirtam ne tik veiklai plėtoti, bet ir jai stiprinti, papildyti bei sumažinti kreditavimo
SVV subjektams kainą.
Į šį kvietimą atsiliepė AB bankas „Citadele“, AB Ūkio bankas, UAB Medicinos bankas, AB bankas
„Finasta“, AB Šiaulių bankas ir AS „UniCredit bank“ Lietuvos skyrius. Atviros kredito linijos sutartys buvo
pasirašytos su visais iš jų, išskyrus AB Šiaulių banką.
2013 m. balandžio 11 d. buvo paskelbtas informacinis pranešimas dėl AKF priemonės papildomų
sąlygų. Pranešimu buvo papildytos kreditų iš AKF lėšų teikimo sąlygos ir sudaryta galimybė bankams AKF
lėšas skolinti ir kredito linijų forma.
Galimybe pasinaudojo ir Atviros kredito linijos sutarčių pakeitimus, įtraukiant galimybę skolinti ir
kredito linijų forma, pasirašė UAB Medicinos bankas, AB bankas FINASTA ir AB bankas „Citadele“.
2013 m. gruodžio 9 d. buvo paskelbtas sekantis informacinis pranešimas, kuriuo papildytos kreditų iš
AKF lėšų teikimo sąlygos, t. y. pratęstas AKF priemonės sutarčių su SVV subjektais pasirašymo terminas iki
2014 m. birželio 30 d.
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Šia galimybe pasinaudojo ir Atviros kredito linijos sutarčių pakeitimus, pratęsiant AKF priemonės
sutarčių su SVV subjektais pasirašymo terminą iki 2014 m. birželio 30 d, pasirašė UAB Medicinos bankas,
AB bankas FINASTA ir AB bankas „Citadele“.
Kreditai SVV subjektams iš AKF lėšų gali būti teikiami litais arba eurais, investicijoms arba
apyvartiniam kapitalui, skirtam ne tik veiklai plėtoti, bet ir jai stiprinti, papildomai finansuoti, jei po tokio
finansavimo plečiama SVV subjekto veikla, didinamas veiklos efektyvumas ir SVV subjekto
konkurencingumas. Siekdama palengvinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių ir paskatinti
ekonomikos augimą, Europos Komisija išplėtė su apyvartinio kapitalo panaudojimu susijusias nuostatas
taikomas finansų inžinerijos atveju. Remiantis 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1826/2006 45 straipsnio pakeitimu, 2012 m. vasario 8 d. atnaujintose Gairėse dėl finansų inžinerijos
priemonių, įgyvendinamų pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnį, Europos Komisija, atliko
papildymą ir be kitų veiklų, leido finansuoti ekonomiškai gyvybingas veiklas, orientuotas į įmonių verslo
stiprinimą, ir išskyrė, kad nėra leidžiama finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint
tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims.
Iš AKF vienam kreditui gali būti skirta iki 1,5 mln. Lt arba ekvivalentas eurais. Ne daugiau kaip
75 proc. kredito sumos gali būti finansuojama AKF lėšomis, o likusi suma (ne mažiau kaip 25 proc.) – bankų
nuosavomis lėšomis.
Per 12 mėn. laikotarpį vienam SVV subjektui bankas gali suteikti ne daugiau kaip 2 (du) kreditus.
Kreditai SVV subjektui teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėn. laikotarpiui. AKF lėšos bankams skolinamos
bankų suteiktų kreditų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Už paskolintas, bet SVV subjektui nepervestas, AKF lėšas litais, bankai INVEGOS fondui moka 3 mėn.
VILIBOR + 0,1 proc. palūkanas. Už paskolintas, bet SVV subjektui nepervestas AKF lėšas eurais, bankai
INVEGOS fondui moka 3 mėn. EURIBOR + 0,1 proc. palūkanas. Už paskolintas ir SVV subjektui pervestas
AKF lėšas litais, bankai INVEGOS fondui moka 3 mėn. VILIBOR + 0,1 proc., bet ne daugiau kaip 5 proc.
palūkanas. Už paskolintas ir SVV subjektui pervestas AKF lėšas eurais, bankai INVEGOS fondui moka
3 mėn. EURIBOR + 0,1 proc. bet ne daugiau kaip 3 proc. palūkanas.
Didžiausia banko marža už suteikiamą kreditą – 3 proc.
Nuo priemonės pradžios iki 2013 m. gruodžio 31 d. iš AKF lėšų buvo suteiktos (sukontraktuotos) 365
paskolos, o sukontraktuotų paskolų suma siekė 179,2mln. Lt.
AKF priemonės rezultatai (per ataskaitinį laikotarpį ir per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį)
pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. AKF priemonės rezultatai
Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos*

Finansų inžinerijos
priemonėmis
paremti SVV
subjektai**

Matavimo
vnt.

Skaičiavimo
būdas

Per 2013 m.

Bendras
pasiektas
rezultatas iki
2013-12-31

Prognozė
Atviro kreditų
fondo
priemonei

Vykdymas
iki
2013-12-31,
proc.

tūkst. Lt

Sumuojamos
pritrauktos
privačios
investicijos

10.324

44.404

50.000

88,8

vnt.

Sumuojamos
finansinių
tarpininkų su
finansų
inžinerijos
priemonėmis
paremtais
SVV
subjektais
pasirašytos
sutartys

119

361

250

144,4

* Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos – finansinių tarpininkų nuosavomis lėšomis SVV
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subjektams išmokėtos sumos pagal sudarytas paskolų sutartis.
** Finansų inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas,
atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas, ir kuriems finansiniai
tarpininkai pagal su SVV subjektais sudarytas sutartis skyrė finansavimą ir bent dalį lėšų išmokėjo .

Priemonė „Pasidalintos rizikos paskolos“
Nuo 2013 m. sausio 1 d. INVEGA Teisių ir įsipareigojimų perleidimo sutarties pagrindu perėmė iš EIF
administruoti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo paskolų „Pasidalintos rizikos paskolų“ (ang. Funded Risk
Sharing Product) (toliau – FRSP) priemonę. Šiai finansų inžinerijos priemonei skirta 110 mln. EUR
(ekvivalentas LTL 379,8 mln. Lt) ES struktūrinės paramos lėšų.
EIF, valdantis JEREMIE kontroliuojantįjį fondą, 2009 m. paskelbęs kvietimą bankams dalyvauti
atrankoje teikti FRSP paskolas, atrinko finansinius tarpininkus – AB Šiaulių banką, AB SEB banką bei
„Swedbank“, AB banką, su kuriais pasirašė bendradarbiavimo sutartis.
Pasidalintos rizikos paskolų priemone lygiomis dalimis sujungiamas FRSP priemonei skirtas kapitalas
ir banko nuosavos lėšos. Ši priemonė suteikia papildomas lėšas bankams naujam skolinimui SVV subjektams
ir pasidalina SVV kreditų skolinimo riziką bei uždarbį 50 proc./50 proc. proporcija, t. y., teikiant tokį kreditą
bankai prie priemonės 50 proc. lėšų prisideda 50 proc. savo nuosavų lėšų ir uždarbį, taip pat SVV subjekto
už kreditą sumokėtas palūkanas pasidalina atitinkama proporcija. Už FRSP kreditų portfelio administravimą
yra mokamas kiekvienam bankui nustatytas valdymo mokestis, kuris svyruoja nuo 2,5 proc. iki 3 proc. per
metus.
Šiuo metu AB Šiaulių bankui FRSP priemonei įgyvendinti skirta 40 mln. EUR (ekvivalentas
LTL 138,1 mln. Lt), AB SEB bankui – 50 mln. EUR (ekvivalentas LTL 172,6 mln. Lt) ir bankui „Swedbank“, AB
- 20 mln. EUR (ekvivalentas LTL 69,06 mln. Lt) ES struktūrinės paramos lėšų.
Bankai jiems skirtas FRSP priemonės lėšas turi išskolinti per nustatytą tinkamumo laikotarpį (ang.
Availability Period). Kiekvienam bankui gali būti nustatytas skirtingas tinkamumo laikotarpis, kuris gali būti
pratęsiamas. 2013 m. birželio 28 d. su „Swedbank“, AB buvo atliktas finansavimo sutarties pakeitimas,
kuriuo tinkamumo laikotarpis pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d. 2013 m. gruodžio 20 d. su AB SEB
banku, „Swedbank“, AB ir AB Šiaulių banku buvo atlikti finansavimo sutarčių pakeitimai ir tinkamumo
laikotarpis visiems bankams pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31 d. Kredito sutartis su SVV subjektais bankai
turi pasirašyti ne vėliau kaip per jiems nustatytą tinkamumo laikotarpį.
Pagal priemonę FRSP kreditų gavėjais gali būti SVV subjektai, registruoti ir pagrindinę veiklą
vykdantys Lietuvoje bei atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą pagal SVV įstatymą.
Kreditai SVV subjektams gali būti teikiami litais ir eurais. Kreditai SVV subjektams teikiami rinkos
sąlygomis. Tai priemonė, pagal kurią teikiami iki 4,8 mln. EUR (ekvivalentas LTL 16,5 mln. Lt) kreditai, skirti
investicijoms ir apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama SVV subjekto veikla.
Kreditai negali būti skirti sunkumus patiriantiems SVV subjektams, taip pat negali būti suteikti
SVV subjektams veiklą vykdantiems tabako, azartinių žaidimų, žmonių klonavimo ir ginklų veiklos srityse.
2013 m. kovo mėn. bankams buvo pasiūlyta galimybė iš FRSP priemonės lėšų teikti kreditus ir
kredito linijų bei overdraftų forma. Šiuo metu su finansiniais tarpininkais yra derinami atitinkami
FRSP sutarčių projektai.
Nuo priemonės pradžios iki 2013 m. gruodžio 31 d. iš priemonei skirtų lėšų buvo suteiktos
(sukontraktuotos) 626 paskolos, o sukontraktuotų paskolų suma siekė 139,5 mln. EUR (ekvivalentas LTL
481,7 mln. Lt).
FRSP priemonė įgyvendinama siekiant padidinti Ekonomikos augimo veiksmų programos poveikį ir
prisidėti prie kiekybiškai išreikštų tikslų – stebėsenos rodiklių įgyvendinimo. Pasiekti FRSP priemonės
rezultatai (per ataskaitinį laikotarpį ir per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį) pateikti 9 lentelėje.
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9 lentelė. Priemonės „Pasidalintos rizikos paskolos“ rezultatai
Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos*

Finansų inžinerijos
priemonėmis
paremti SVV
subjektai**

Per 2013 m.

Bendras
pasiektas
rezultatas iki
2013-12-31

Prognozė
FRSP
priemonei

Vykdymas
iki
2013-12-31,
proc.

tūkst. Eur

Sumuojamos
pritrauktos
privačios
investicijos

12.722

63.638

110.000

57,85

vnt.

Sumuojamos
finansinių
tarpininkų su
finansų
inžinerijos
priemonėmis
paremtais
SVV
subjektais
pasirašytos
sutartys

113

626

750

83,47

Matavimo
vnt.

Skaičiavimo
būdas

* Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos – finansinių tarpininkų nuosavomis lėšomis SVV
subjektams išmokėtos sumos pagal sudarytas paskolų sutartis.
** Finansų inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas,
atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas, ir kuriems finansiniai
tarpininkai pagal su SVV subjektais sudarytas sutartis skyrė finansavimą ir bent dalį lėšų išmokėjo .

Priemonė „Inovacijų plėtra“
Siekdama skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui
(komercializavimą), INVEGA 2012 m. rugsėjo 19 d. paskelbė konkursą rizikos kapitalo priemonės „Inovacijų
plėtra“ (ang. Creative Innovation Development, CID priemonė) finansiniam tarpininkui atrinkti.
CID priemonei buvo numatyta skirti 40 mln. Lt ES struktūrinės paramos ir iš finansų inžinerijos
priemonių grįžusių lėšų.
Įgyvendinant CID priemonę, buvo numatoma įsteigti du rizikos kapitalo fondus – „Seed“ ir „Start-up“, iš
kurių būtų investuojama į ankstyvosios vystymosi stadijos (veikiančias ne ilgiau nei 1 metai) labai mažas,
mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), veikiančias aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriuose.
„Seed“ fondas būtų investavęs į MVĮ pradinės idėjos ar koncepcijos plėtojimą, o „Start-up“ fondas – į MVĮ,
kurios dar neprekiauja savo produktais ar paslaugomis ir negeneruoja pajamų produktui vystyti ir
rinkodarai.
2013 m. I pusmetį buvo baigta finansinio tarpininko atranka ir buvo rengiamasi pasirašyti finansinio
tarpininko paslaugų pirkimo sutartį. Tačiau, buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) raštas,
kuriuo INVEGA įpareigota nutraukti INVEGOS fondo finansinio tarpininko paslaugų pirkimo procedūras.
INVEGA, nesutikdama su VPT rašte nurodytais argumentais, kreipėsi į teismą. Atsižvelgdama į tai, kad tiek
pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismai nepanaikino VPT įpareigojimo nutraukti INVEGOS
finansinio tarpininko paslaugų pirkimo procedūras, INVEGA 2013 m. gruodžio 20 d. nutraukė INVEGOS
fondo finansinio tarpininko paslaugų pirkimą.
Priemonė „Dalyvavimas Baltijos inovacijų fonde“
Tarptautinių rizikos kapitalo investuotojų nuomone, atskiros Baltijos šalių rizikos kapitalo rinkos yra
labai riboto dydžio ir yra nepatrauklios tarptautiniams investuotojams. Dėl šios priežasties EIF pasiūlė įsteigti
BIF – fondų fondą, skirtą paskatinti trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) rizikos kapitalo rinkų
vystymąsi. BIF investicijos bus orientuotos į Baltijos regione veikiančias ir didelį augimo potencialą turinčias
įmones.
BIF valdymo sutartis tarp 3 Baltijos šalių institucijų – INVEGOS, Latvijos garantijų agentūros, KredEx
ir EIF pasirašyta 2012 m. rugsėjo 26 d. BIF pradėjo veikti nuo 2013 m. sausio 1 d. BIF valdytojas yra
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paskirtas EIF.
BIF dydis – 100 mln. EUR. INVEGOS fondas į BIF investuos 20 proc. BIF dydžio, t. y. iš į INVEGOS
fondą grįžtančių lėšų BIF bus skirta 20 mln. EUR. Latvijos garantijų agentūra ir KredEx taip pat prisidės po
20 proc. BIF dydžio, o EIF investuos likusią 40 proc. šio fondo lėšų dalį.
Prie BIF veiklos prisijungs ir privatūs investuotojai, pvz., pensijų fondai, veikiantys Baltijos šalyse. Į
Baltijos regioną bus investuota ne mažiau nei 100 mln. EUR, o į kiekvieną Baltijos šalį atskirai – ne mažesnė
suma nei tos šalies įnašas.
2013 m. EIF atrinko tris fondų valdytojus – BPM Capital, BaltCap ir Livonia, kurių steigiami rizikos
kapitalo fondai, pradės veikti, kai bus sėkmingai pritrauktos reikalingos privačios investicijos į šiuos fondus
(vienas šių fondų pradėjo veiklą 2014 m. pradžioje).
Priemonė „Portfelinės garantijos“
Nuo 2013 m. sausio 1 d. INVEGA Teisių ir įsipareigojimų perleidimo sutarties pagrindu perėmė iš EIF
administruoti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo skolinę priemonę – Portfelinės garantijos (ang. First Loss
Portfolio Guarantee) (toliau – FLPG).
FLPG sutartys yra pasirašytos su 3 finansiniais tarpininkais: lizingo bendrove SIA „UniCredit Leasing“
Lietuvos filialu, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi ir AB Šiaulių banku.
Įgyvendindami šią priemonę, finansiniai tarpininkai įsipareigoja suformuoti naują SVV subjektų
paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių portfelį, mainais už tai gaudami 80 proc. nuostolio
padengimą iš INVEGOS fondo lėšų. Tačiau bet kuriuo atveju nuostolio padengimo suma yra apribota
viršutinės ribos norma (ang. Cap Rate), t.y. garantuotų portfelių nuostoliams padengti galės būti skirta iki
12,88 mln. EUR (44 472 064 Lt) iš INVEGOS fondo.
Pagal šią priemonę paskolas ar lizingo sandorius, įtrauktus į FLPG portfelius, teikia ir dokumentaciją
rengia finansiniai tarpininkai, vadovaudamiesi savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.
FLPG priemonės rezultatai per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį pateikti 10 lentelėje.
10 lentelė. FLPG priemonės rezultatai
Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vnt.

Skaičiavimo būdas

Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos*

mln. EUR

Sumuojamos
pritrauktos privačios
investicijos

Finansų inžinerijos
priemonėmis
paremti SVV
subjektai**

vnt.

Sumuojamos finansinių
tarpininkų su finansų
inžinerijos priemonėmis
paremtais SVV
subjektais pasirašytos
sutartys (jei su tuo
pačiu SVV subjektu
sudarytos kelios
sutartys, sumuojamos
visos sutartys)

Bendras
pasiektas
rezultatas iki
2013-12-31

Prognozė
FLPG
priemonei

Vykdymas iki
2013-12-31,
proc.

37,91

105

36,10

368

375

98,13

* Finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos: paskolų atveju - finansinių tarpininkų nuosavomis
lėšomis SVV subjektams naujai suteiktos ir išmokėtos paskolos; lizingo atveju - finansinių tarpininkų nuosavomis lėšomis
už SVV subjektus į turto pardavėjų sąskaitas išmokėta finansinės nuomos (lizingo) suma.
** Finansų inžinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas,
atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas, ir kuriems finansiniai
tarpininkai pagal su SVV subjektais sudarytas sutartis išmokėjo bent dalį lėšų į SVV subjekto sąskaitą arba turto
pardavėjų sąskaitas finansinės nuomos (lizingo) atveju.
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Priemonė „Garantijų fondas“
Garantijų fondo finansų inžinerijos priemonės paskirtis – užtikrinant INVEGOS įsipareigojimų finansų
įstaigoms dalinį įvykdymą, sudaryti galimybes daugiau SVV subjektų pasinaudoti INVEGOS teikiamomis
garantijomis, tokiu būdu padidinti SVV finansavimo pasiūlą ir pagerinti SVV prieinamumą prie finansavimo
šaltinių.
Pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. tarp Finansų ir Ūkio ministerijų bei INVEGOS pasirašytą trišalę sutartį
dėl Garantijų fondo finansavimo, priemonei skirta 129 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų, kurias
administruoja INVEGA. Garantijų fondas kompensuoja 80 proc. garantijų išmokų, išmokamų vykdant
INVEGOS įsipareigojimus pagal jos suteiktas garantijas finansų įstaigoms už SVV subjektų imamas paskolas
ir finansinę nuomą (lizingą).
2013 m. kovo 6 d. buvo atliktas trišalės sutarties dėl Garantijų fondo finansavimo pakeitimas, kuriuo
buvo pakeistos garantijų įtraukimo į Garantijų fondą sąlygos – įtraukiamų į Garantijų fondą garantijų
galiojimo laikotarpis pratęstas nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
INVEGOS garantijos gali būti įtraukiamos į Garantijų fondo portfelį, jei jos suteiktos už paskolas ar
finansinę nuomą (lizingą), skirtą įmonių plėtros projektams finansuoti.
11 lentelė. Garantijų fondo priemonės įgyvendinimo rezultatai
Rodiklio pavadinimas

Su INVEGOS garantija
suteiktų paskolų, finansinės
nuomos (lizingo) ar kitų
įsipareigojimų suma
(garantuotų įsipareigojimų
suma)
Suteiktų garantijų skaičius
(Finansų inžinerijos
priemone paremti SVV
subjektai*)

Matavimo
vienetas

Per 2013 į
Garantijų
fondą įtraukta

Bendras
pasiektas
rezultatas
2013-12-31

mln. litų

216,70

1.016,57

484

210,04

Vnt.

444

2427

1.300

186,69

Prognozė Garantijų Vykdymas proc.
fondo priemonei
2013-12-31

* Sumuojamos SVV subjektams pagal priemonę „Garantijų fondas“ suteiktos garantijos (jei tam pačiam SVV subjektui
suteiktos kelios garantijos, sumuojamos visos garantijos) – tai yra priemonės įgyvendinimo stebėsenos (veiksmų programos)
rodiklis.

Kontroliuojantysis Verslumo skatinimo fondas
2009 m. gruodžio 30 d. tarp Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei
INVEGOS buvo pasirašyta trišalė sutartis, pagal kurią įsteigtas kontroliuojantysis Verslumo skatinimo
fondas, skirtas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonei „Verslumo
skatinimas“ įgyvendinti. Šio fondo valdytoja paskirta INVEGA. VSF dydis – 50 mln. Lt, skiriamų iš Europos
socialinio fondo.
Priemonė „Verslumo skatinimas“ – tai finansų inžinerijos priemonė, įgyvendinama iš VSF
pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrine parama 2007–2013 m. laikotarpiui. Šios priemonės paskirtis –
skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai
mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti
esamą veiklą.
2010 m. liepos 30 d. tarp INVEGA ir 57 kredito unijų konsorciumo, atstovaujamo LCKU, buvo
pasirašyta VSF finansinio tarpininko paslaugų teikimo sutartis.
Vienam paskolos gavėjui pagal šią priemonę gali būti suteikta ne daugiau kaip viena paskola. Paskolos
teikiamos palankesnėmis nei rinkos sąlygomis: didžiausia kredito unijų marža klientams neviršija 3,49 proc.,
taip pat netaikomi administravimo mokesčiai.
Per ataskaitinį 2013 m. laikotarpį paremtas 291 galutinis naudos gavėjas, jiems suteikta 17,3 mln. Lt.
paskolos lėšų Nuo šios priemonės įgyvendinimo pradžios paremtas 661 SVV subjektas (iš jų 296 – prioritetą

33

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

turintys asmenys), kuriems pervesta 39,1 mln. Lt, t. y. 84 proc. priemonei skirtų lėšų. Iš viso iki 2013 m.
gruodžio 31 d. buvo sukontraktuotos 675 paskolos, kurių bendra suma kartu su kredito unijų lėšomis siekia
41,4 mln. Lt. Paskolas pagal šią priemonę teikė 45 kredito unijos iš 57 konsorciumo narių.
12 lentelė. VSF rezultatai
Matavimo
vienetas

Per
2013 m.

Bendras pasiektas
rezultatas 2013-12-31

Prognozė VSF

Vykdymas proc.

Sukurta naujų darbo
vietų

vnt.

n/d

1.423*

1.000

142

Sėkmingai baigusieji
mokymą

vnt.

269

3.612

4.500

80

Asmenys/įmonės,
pasinaudojusios
finansų inžinerijos
priemone

vnt.

291

661

1.200

55

Mokyme dalyvavę
asmenys

vnt.

274

3.699

5.000

74

Rodiklio pavadinimas

* 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenys pagal SODROS duomenų bazę.

Priemonė „Parama pirmajam darbui“
2012 m. spalio 15 d. trišale visuotinės dotacijos valdymo sutartimi tarp Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS, INVEGAI pavesta įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę –
„Parama pirmajam darbui“. Šiai priemonei skirta 32 mln. Lt ES struktūrinės paramos (Europos socialinio
fondo) lėšų.
Priemonės „Parama pirmajam darbui“ tikslas – skatinti jaunimo užimtumą. Įgyvendinant šią priemonę,
darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, yra kompensuojama dalis pirmą
kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio. Tai nauja paramos forma, leidžianti jaunuoliams įgyti
darbinės patirties, o darbdaviams drąsiau priimti į darbą žmones, kuriuos pirmais darbo mėnesiais reikės
nemažai mokyti.
Šios priemonės aprašas buvo patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. A1-527, priemonės aprašo pakeitimas buvo patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. sausio 16 d.įsakymu Nr. A1-15, po kurio buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas.
Iki 2013 m. pabaigos buvo gauti 14.823 prašymai iš dalies kompensuoti pirmą kartą įdarbinto
jaunuolio darbo užmokestį. Per 2013 m. išmokėta 10,0 mln. Lt priemonei skirtų lėšų suma, paremta 1.714
įmonių pagal 9.062 teigiamus sprendimus, už 8.686 pirmą kartą įdarbintus asmenis nuo 16 iki 29 metų.
13 lentelė. Priemonės „Parama pirmajam darbui“ rezultatai
Rodiklio pavadinimas

Išmokėta priemonei
skirtų lėšų

Matavimo
vienetas

mln. Lt

Per
2013 m.

Bendras pasiektas
rezultatas 2013-12-31

Prognozė PPD
priemonei

Vykdymas iki
proc.

10,0

10,0

32,00

31

Paremta pirmą kartą
įsidarbinusių asmenų
nuo 16 iki 29 metų

vnt.

8.686

8.686

20.000

43

Įmonių gavusių
paramą už įdarbintus
jaunus asmenis

vnt.

1.714

1.714

10.000

17
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Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“
2013 m. gegužės 17 d. trišale visuotinės dotacijos valdymo sutartimi tarp Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS, INVEGAI pavesta įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę –
„Subsidijos verslumui skatinti“. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.
2013 m. rugpjūčio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal visuotinės dotacijos priemonę
„Subsidijos verslumui skatinti" gauti.
Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas VSF
paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.
Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti" remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies
kompensavimas VSF paskolų gavėjams.
2013 m. lėšos pagal šią priemonę nebuvo išmokėtos, nes pirmosios projekto vykdytojų paraiškos buvo
gautos 2013 m. rugsėjo mėn. ir, vadovaujantis priemonės sąlygomis, parama pagal šias paraiškas bus
išmokama 2014 m. vasario mėn.
14 lentelė. Priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ rezultatai
Paremta įmonių,
vnt.

Iš viso

0

Iš jų per
ataskaitinį
laikotarpį

0

Priimta sprendimų
pagal paraiškas
skirti paramą, vnt.
Iš jų per
ataskaitinį
Iš viso
laikotarpį

183

183

Priimta sprendimų
pagal prašymus
skirti paramą, vnt.
Iš jų per
ataskaitinį
Iš viso
laikotarpį

617

617

Suteiktos paramos
suma, mln. Lt
Iš viso

Iš jų per
ataskaitinį
laikotarpį

0

0

Priemo
nei
skirta
lėšų,
mln. Lt

Priemonės
įgyvendini
mas pagal
prisiimtus
įsipareigoji
mus, proc.

10,0

41,0

* Priimta 13 neigiamų sprendimų pagal prašymus skirti paramą

Kita INVEGOS vykdoma veikla
2013 m. INVEGA aktyviai dalyvavo INTERREG IVC projekto FIN-EN (Sharing Methodologies on
FINancial Engineering for Enterprises) veiklose: atsakinėjo į pateiktus klausimynus, dalijosi įvairių finansų
inžinerijos priemonių kūrimo ir įgyvendinimo patirtimi. FIN-EN projekto partneriai yra veikiančios institucijos
iš 13 šalių (Belgijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Portugalijos,
Slovėnijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos).
Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGA taip pat dalyvavo INTERREG IVC projekte DIFASS (Development of
Interregional Financial Assistance to SMEs and of Non-grant Instruments). DIFASS projekto partneriai,
pasikeičiant finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo gerąja praktika šioje srityje, yra daugiau kaip 16
šalių (Danijos, Estijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos,
Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos).
Be to, INVEGOS atstovai dalyvauja šiose su 2007–2013 m. ES struktūrine parama susijusiose darbo
grupėse: SFMIS darbo grupėje, Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupėje, Veiksmų
programų valdymo komitete, ES struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo grupėje, Rizikos valdymo
darbo grupėje, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartinimo darbo grupėje, Veiksmų programų
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių priežiūros grupėje, ES struktūrinės paramos poveikio SVV vertinimo
priežiūros grupėje, Europos Komisijos darbo grupėje „ERDF lėšomis finansuojamų subsidinių priemonių SVV
derinimas su grįžtančiomis Finansų inžinerijos priemonėmis“.
INVEGOS atstovai taip pat dalyvauja ir su 2014–2020 m. ES struktūrine parama susijusiose darbo
grupėse: 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijoje, 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos administravimo darbo grupėje, už atitinkamų iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos finansuojamų priemonių planų rengimą atsakingose darbo grupėse ir pogrupiuose.
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FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ, PERSONALO INFORMACIJA
15 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai, (tūkst. Lt)
PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

2013 m.

2012 m.

Suteikta SVV paskolų ir lizingo garantijų

123.834

123.915

Administruojamas SVV paskolų ir lizingo garantijų portfelis
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

274.375

317.061

Administruojamas garantijų portfelis už daugiabučių namų
modernizavimui teikiamas paskolas ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

6.296

8.537

-

88.940

1.649.543

1.089.285

60.679

59.396

35

32,5

Garantijų teikimas

Administruojamos lengvatinių paskolų priemonės
Administruojamų LR biudžeto lėšomis finansuojamų priemonių
„Labai mažų paskolų (mikrokreditų) teikimas“ ir „Mažų kreditų
teikimas –I etapas“ portfeliai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Administruojamos finansų inžinerijos ir visuotinės dotacijos priemonės
Administruojamų ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamų priemonių „INVEGA fondas“, „Garantijų fondas“
ir „Verslumo skatinimo fondas“ portfeliai (lengvatinių paskolų,
garantuotų paskolų sumos pasiekusios SVV, be finansinio
tarpininko nuosavų lėšų) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Administruojamos ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamos visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis
palūkanų kompensavimas“ portfelis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
Personalo informacija
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

INVEGA įvykdė jai 2013 m. INVEGOS vadybos iškeltą užduotį - dirbti nenuostolingai.
Apibendrinant pasakytina, kad 2013 metais INVEGA veikė sėkmingai.
INVEGA turtas per 2013 m. išaugo iki 53.922 tūkst. Lt, šio rodiklio augimas - 16 proc. (apie 7.550
tūkst. Lt ).
Ilgalaikis INVEGOS turtas 2013 m. padidėjo 18 proc. (4.246 tūkst. Lt) ir sudarė 27.910 tūkst. Lt (52
proc. viso turto). INVEGA ilgalaikiame turte ir toliau didžiausią dalį - 96 proc. sudarė laikinai laisvų lėšų
investicijos į ilgalaikius LR Vyriausybės vertybinius popierius. Lyginant su 2012 m. pabaiga ilgalaikių
investicijų suma į LR Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 20 proc. iki 26.747 tūkst. Lt.
Trumpalaikio turto vertė išaugo 15 proc. (3.304 tūkst. Lt) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 26.012 tūkst. Lt.
Rodiklio augimas pagrinde sąlygotas visuotinės dotacijos priemonei „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinti
gauto piniginio avanso, kuris yra skirtas išimtinai priemonei vykdyti. Gautos lėšos gali būti naudojamos tik
projektų vykdytojų dalies darbo užmokesčio kompensacijoms mokėti.
Trumpalaikio turto didžiausią dalį – 52,60 proc. (85,60 proc. – 2012 m.) sudarė investicijos į
trumpalaikius terminuotus indėlius ir LR Vyriausybės vertybinius popierius.
Pažymėtina, kad INVEGAI perduotas administruoti turtas padidėjo 2 kartus. INVEGOS
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administruojamas turtas išaugo dėl nuo 2013 m. sausio 1 d. perimtų dalies EIF valdomo JEREMIE
kontroliuojančiojo fondo priemonių. Teisių ir įsipareigojimų perleidimo sutartis, kuria perimamos
„Pasidalintos rizikos paskolų“ ir „Portfelinių garantijų“ priemonės, buvo pasirašyta pačioje 2012 m. pabaigoje.
Minėtomis priemonėmis ir jų finansavimui skirtomis lėšomis padidintas INVEGOS fondas nuo 2013 m. sausio
1d.
Vertinant nuosavą kapitalą, jis didėjo ir 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 34.655 tūkst. Lt. Didėjimui
reikšmingą įtaką turėjo pelninga INVEGOS veikla.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai didėjo apie 13 proc. (2.278 tūkst. Lt) ir 2013 m. gruodžio 31 d.
sudarė 19.267 tūkst. Lt. Įsipareigojimų didėjimą pagrinde sąlygojo visuotinės dotacijos priemonei „Parama
pirmajam darbui“ įgyvendinti skirtas 4 mln.Lt avansas.
Mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose reikšmines dalis sudarė ateinančių laikotarpių garantijos
atlyginimo pajamos (32 proc. – 2013 m. ir 43 proc. – 2012 m. pabaigoje), atlyginimas už garantijos suteikimą
yra uždirbamas ir paskirstomas per visa garantijos galiojimo laikotarpį, ir atidėjiniai suteiktų garantijų
portfeliui (32 proc. – 2013 m. ir 44 proc. – 2012 m. pabaigoje).
Įsipareigojimai dėl perduoto administruoti turto padidėjo 2 kartus. Įsipareigojimai didėjo dėl nuo 2013
m. sausio 1 d. perimtų dalies EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonių.
INVEGOS pagrindiniai balansinės ir pelno (nuostolių) ataskaitų straipsniai pateikiami lentelėse.
16 lentelė. Bendrovės balansinės ataskaitos (tūkst. Lt)
2013 m.
gruodžio 31 d.

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS

27.910

2012 m.
gruodžio 31 d.

23.664

TRUMPALAIKIS TURTAS

26.012

22.708

TURTO IŠ VISO

53.922

46.372

PAVESTAS ADMINISTRUOTI TURTAS

735.500

340.246

NUOSAVO IR PAVESTO ADMINISTRUOTI TURTO IŠ
VISO

789.422

386.618

NUOSAVAS KAPITALAS

34.655

29.383

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ JŲ

19.267

16.989

ATIDĖJINIAI GARANTIJŲ PORTFELIUI

6.134

7.534

ATIDĖTOS GARANTIJOS ATLYGINIMO PAJAMOS

6.088

7.338

53.922

46.372

735.500

340.246

NUOSAVO KAPITAL0 IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL PAVESTO ADMINISTRUOTI
TURTO

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PAVESTO ADMINISTRUOTI
789.422
386.618
TURTO IŠ VISO
Per 2013 metus INVEGA uždirbo 6.531 tūkst. Lt vykdomų veiklų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti
patyrė 317 tūkst. Lt sąnaudų (įvertinus dalies sąnaudų kompensavimą).
INVEGOS patiriamos sąnaudos administruojant finansų inžinerijos priemones („INVEGA fondas“,
„Garantijų fondas“, „Verslumo skatinimo fondas“) ir visuotinės dotacijos priemones („Dalinis palūkanų
kompensavimas“, „Parama pirmajam darbui“ ir “Subsidijos verslumui skatinti”) yra kompensuojamos iš 2007
- 2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų. Per 2013 metus INVEGA patyrė 3.980 tūkst. Lt (2012 m. - 3.033
tūkst. Lt) tinkamų kompensuoti sąnaudų. Pajamų vykdydant šias priemones INVEGA neuždirba.
INVEGOS garantijų atlyginimo pajamos per 2013 metus, palyginti su 2012 metų pajamomis – 4.969
tūkst. Lt, mažėjo apie 18 proc. iki – 5.340 tūkst. Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad per 2012 m. garantijų
atlyginimo pajamas didino gautos pajamos (500 tūkst.Lt) iš specialiųjų garantijų, teikiamų pagal atitinkamus
LR Vyriausybės nutarimus. Tokio pobūdžio pajamų per 2013 m. INVEGA neturėjo.
Garantijų teikimo veikla INVEGAI per 2013 metus buvo pelninga. Ataskaitiniu laikotarpiu INVEGA
uždirbo 5.032 tūkst. Lt tipinės veiklos pelno (2012 m. - 3.525 tūkst. Lt pelno).
Per 2013 metus INVEGA, investuodama laikinai laisvas lėšas, uždirbo 1.183 tūkst. Lt pajamų.
Palyginti su 2012 m. (1.734 tūkst. Lt), 2013 metų ataskaitiniu laikotarpiu, pajamų dalis iš investicinės veiklos
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sumažėjo 32 proc. Vidutinė metinė investicijų palūkanų norma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje ženkliai
sumažėjo ir sudarė 3,19 proc. (palyginimui, 2012 m. – 4,56 proc.). 2013 m. finansinės veiklos rezultatą
įtakojo žemos terminuotų indėlių palūkanų komerciniuose bankuose ir reikšmingai sumažėjęs LR
Vyriausybės pertybinių popierių pajamingumas.
Pagrindinę įprastinės veiklos išlaidų dalį 2013 m. sudarė išlaidos susijusios su darbuotojų darbo
užmokesčiu – 67 proc. (2012 m. – 71 proc.).
17 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaitos (tūkst. Lt)
2013 m.
gruodžio 31 d.

Straipsniai

VEIKLOS (GARANTIJŲ TEIKIMO) PAJAMOS

2012 m.
gruodžio 31 d.

5.340

ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMO IR GARANTIJŲ IŠMOKŲ
SĄNAUDOS

6.479

512

(2.115)

1.400

3

(888)

(2.118)

5.852

4.364

(820)

(839)

(4.800)

(3.872)

VEIKLOS SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMAS

3.980

3.033

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS

5.032

3.525

8

-

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

1.174

1.722

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ MOKESČIUS

6.214

5.247

942

(784)

5.272

4.463

ATIDĖJINIŲ PASIKEITIMAS
GARANTIJŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS
BENDRASIS PELNAS
VEIKLOS SĄNAUDOS PO KOMPENSAVIMO
VEIKLOS SĄNAUDOS

KITA VEIKLA

PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

18 lentelė. Pagrindinių veiklos rodiklių dinamika 2011 - 2013 m.
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

2013 m. gruodžio 31 2012 m. gruodžio 2011 m. gruodžio
d., proc.
31 d., proc.
31 d., proc.

PELNINGUMO RODIKLIAI
Veiklos pelno marža, %
Vidutinė nuosavybės grąža, ROE, %
Vidutinė turto grąža, ROA, %

99

64

68

15,212

15,189

patirtas nuostolis

9,776

9,624

patirtas nuostolis

1,578

1,687

1,528

1,5729

1,682

1,528

64,27

63,36

46,53

LIKVIDUMO RODIKLIAI
Bendrasis likvidumas
Skubaus padengimo koeficientas
FINANSŲ STRUKTŪROS RODIKLIAI
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas, %

INVEGOS veiklos apimtims ir rodikliams įtaką turi nustatyti reikalavimai ir apribojimai, susiję su
valstybės pagalbos teikimui ūkio subjektams.
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Remiantis LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių garantijų teikimą kredito įstaigoms už smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams suteikiamas paskolas, reikalavimais, 2013 m. INVEGOS paskolų garantijos galėjo
būti teikiamos laikanti visų šių reikalavimų ir ribojimų:
1) garantijos teikiamos tik Lietuvoje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms,
kuriose dirbo iki 250 darbuotojų, taip pat ir verslininkams;
2) INVEGA galėjo suteikti garantijų ne didesnei kaip 5 mln. Lt. sumai. Jei buvo teikiamos kelios
garantijos už įmonės imamas kelias paskolas, bendra garantijos suma negalėjo viršyti 5 mln. Lt. Tais atvejais,
kai įmonė veikia trumpiau nei 3 m., už ją teikiama maksimali garantija ar kelių garantijų suma negali būti
didesnė kaip 2 mln. Lt;
3) INVEGOS garantijos negalėjo būti teikiamos už įmones, veikiančias žuvininkystės, akvakultūros,
žemės ūkio produktų gamybos sektoriuose, anglies gamybos sektoriuje;
4) INVEGOS garantija buvo teikiama su sąlyga, kad įmonė gali gauti atitinkamo dydžio de minimis
pagalbą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl sutarties 87 ir 88
straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5);
5) INVEGOS prisiimamų įsipareigojimų pagal SVV paskolų garantijas suma bet kuriuo laikotarpiu 2013
m. negali viršyti 460 mln. Lt.
LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“
apibrėžia INVEGOS laikinai laisvų lėšų investavimo kryptis. INVEGA laikinai laisvas lėšas gali investuoti tik į
valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacijų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius
popierius ir indėlius komerciniuose bankuose.
Personalo informacija
Siekdama įgyvendinti INVEGAI keliamus tikslus ir užduotis, INVEGOS vadovybė stengiasi išlaikyti
aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir vertina ilgalaikius darbo santykius. INVEGOS darbuotojai yra vienas
svarbiausių veiksnių lemiančių sėkmingą INVEGOS veiklą ir įvaizdį. Formuodama darbuotojų komandą,
INVEGA orientuojasi į žmonių profesionalumą, pozityvų mastymą, norą bei sugebėjimą daug ir efektyviai
dirbti, tobulėti, aukštų etikos standartų laikymąsi.
2013 m. pradžioje INVEGOJE dirbo 37 darbuotojai (iš jų, keturios darbuotojos buvo vaiko priežiūros iki
3 metų atostogose); 2013 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius išaugo iki 39 (iš jų keturios darbuotojos buvo
vaiko priežiūros iki 3 metų atostogose). Per ataskaitinį laikotarpį darbo sutartys buvo nutrauktos su 2
darbuotojais, o naujai įdarbinti 4 darbuotojai.
Vidutinis INVEGOS darbuotojų amžius – 37,9 metai, 79 proc. INVEGOS darbuotojų – moterys. Visi
INVEGOS darbuotojai, išskyrus vieną aptarnaujančio personalo darbuotoją, turi aukštąjį išsilavinimą.
INVEGOJE yra patvirtintos darbuotojų skatinimo taisyklės, nuolat skatinamas darbuotojų profesinis
lavinimąsis ir kvalifikacijos kėlimas. Kolektyvinė sutartis INVEGOJE nesudaryta. Darbo sutartyse nėra
numatytų ypatingų darbuotojų teisių ir pareigų.
19 lentelė. Darbuotojų skaičiaus dinamika 2012 m. - 2013 m.
2013 m.
gruodžio 31 d.
Bendras darbuotojų skaičius, iš jų

2012 m.
gruodžio 31 d.

39

37

Administracijos vadovai

2

3

Skyrių vadovai

5

5

Kiti darbuotojai

31

28

1

1

38

36

1

1

Aptarnaujantis personalas
Išsilavinimas
Aukštasis
Aukštesnysis
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NUORODOS IR PAAIŠKINIMAI APIE FINANSINĖSE ATASKAITOSE PATEIKTUS DUOMENIS
Visi šiame pranešime pateikiami finansiniai duomenys yra apskaičiuoti pagal Verslo apskaitos
standartus (VAS) jeigu nenurodyta kitaip.
INFORMACIJA APIE ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS SAVO AKCIJAS
Per ataskaitinį laikotarpį INVEGA nėra įsigijusi nuosavų akcijų.
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES
INVEGA filialų ir atstovybių neturi.
DIVIDENDŲ POLITIKA
INVEGOS visų akcijų savininko įgaliotas asmuo, vykdantis visuotinio akcininkų susirinkimo
funkcijas, nėra patvirtinęs ilgalaikės dividendų mokėjimo politikos. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2001 m.
liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ 2.5 punktą ne mažiau kaip 50 proc.
INVEGOS grynojo pelno yra skiriama investicijoms į INVEGOS pagrindinės veiklos plėtojimą ir apskaitoma
prie įstatymų numatytų rezervų investicijoms į INVEGOS veiklą. Likusi grynojo pelno dalis yra panaudojama
dividendams mokėti (valstybei priklausanti dividendų suma pervedama į LR vaklstybės biudžetą).
SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA
INVEGOJE nėra patvirtintas ilgalaikis socialinės atsakomybės taikymo planas ir aplinkosaugos
politika. INVEGOS vadovybė palaiko ir skatina socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvas. INVEGOS socialinės ir
aplinkosaugos iniciatyvos remiasi supratimu, kad vykdydama veiklą INVEGA turi prisiimti atsakomybę už
savo veiklos trumpalaikes bei ilgalaikes pasekmes kaip darbdavys ir kaip viešojo administravimo sektoriaus
narys.
Nors ir nėra patvirtintas INVEGOS socialinės atsakomybės taikymo planas, INVEGOJE sėkmingai
gyvendinamos atskiros priemonės ir iniciatyvos: INVEGOJE taikoma darbuotojų sveikatos draudimo
priemonė; sudaroma galimybė darbuotojams individualiai pasirinkti darbo laiko pradžią; atsižvelgiant į
kiekvieno darbuotojo atliekamas funcijas bei galimybę efektyviai dalį jų atlikti ne biuro patalpose, darbuotojui
pageidaujant sudaroma galimybė dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu; dirbti nepilną darbo laiką ir (ar) ne pilnu
etatu. Pagal poreikį įdiegiamos darbuotojų darbo sąlygas gerinančios priemonės (papildomas patalpų oro
valymas ar drėkinimas ir pan.). INVEGA inicijuoja ir palaiko aplinkosauginę kultūrą įmonės viduje:
skatinamas kiekvieno darbuotojo racionalus išteklių naudojimas: vidinėje komunikacijoje, informacijos
pasidalijime ir kitoje kasdieninėje veikloje naudojant specialias IT priemones, elektronines priemones, įmonės
gaunami ir siunčiami dokumentai yra skanuojami ir INVEGOS veikloje naudojamos skanuotos šių
dokumentų versijos, dokumentų derinimas vyksta elektroniniu būdu, sudaroma galimybė ir skatinama
darbuotojus rūšiuoti atliekas (popierių, stiklą, plastiką), surenkami naudoti galvaniniai elementai, netinkama
naudoti biuro technika atiduodama perdirbti elektronines atliekas perdirbančioms įmonėms, pasirenkant
nuomojamas biuro patalpas prioritetas teikiamas patalpoms, kuriose sudaryta galimybė individualiai
reaguliuoti patalpų temperatūrą, apšvietimą, tuo taupant energiją, naudojamą šildimui, vėdinimui,
kondicionavimui ir pan.
INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI
Atsižvelgiant į Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą, INVEGA iš
esmės laikosi rekomendacinio pobūdžio 2006 m. rugpjūtį vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“
patvirtinto, 2009 m. gruodį pakeisto ir nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojančio listinguojamų bendrovių valdymo
kodekso (toliau „Valdymo kodeksas“). Pagal įstatus Bendrovės organais yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba, generalinis direktorius ir Rizikos valdymo komitetas. INVEGOJE stebėtojų taryba
nesudaroma. Vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo įgalioto asmens – LR ūkio ministerijos 2014 m.
sausio 7 d. sprendimu, valdybą sudaro septyni valdybos nariai, renkami keturiems metams.
INVEGA parengė Valdymo kodekse įtvirtintų principų ir rekomendacijų laikymosi atskleidimą, kuris
yra pridedamas kaip priedas prie šio metinio pranešimo.
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BENDRADARBIAVIMAS SU BANKAIS, VERSLO ASOCIACIJOMIS,
ES FINANSINĖMIS INSTITUCIJOMIS
Siekdama kuo veiksmingiau įgyvendinti savo tikslus lengvinant SVV priėjimą prie įvairių finansavimo
šaltinių, INVEGA 2013 m. daugiau dėmesio skyrė bendradarbiavimo santykių su bankais, kredito unijomis
bei kitomis finansų įstaigomis stiprinimui ir informavimui bei viešinimui apie administruojamas priemones,
jų naudą SVV.
Tam, kad viešinimo ir informavimo veiklos būtų įgyvendinamos kryptingai ir informacija greičiau
pasiektų tikslinę auditoriją, 2013 m. (sausio ir gruodžio mėn.) buvo atlikti įmonių išorinio finansavimo
galimybių ir INVEGOS žinomumo ir paslaugų aktualumo tyrimai. Palyginti su 2013 m. sausio mėn. tyrimo
rezultatais, statistiškai reikšmingai padidėjo, t. y. išaugo 11 procentų, paskolas planuojančių imti Lietuvos
gyventojų dalis – 24 proc. respondentų nurodė, kad norėtų pradėti savo verslą, ir net trečdalis iš jų verslo
pradžiai ketintų imti paskolą. Net 34 proc. SVV turi verslo plėtros planų, kuriems reikalingas išorinis
finansavimas. Palyginti su 2013 m. sausio mėn. rezultatais, net 51 proc. respondentų mano, kad paskolą
gauti nesunku, t. y. bendras rezultatas pagerėjo 5 procentais. Tai patvirtina ir 32 proc. gyventojų, šiuo metu
neužsiimančių verslu, kurie teigia, kad valstybės ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos lengvatinės
paskolos paskatintų užsiimti nuosavu verslu (palyginti su 2013 m. sausio mėn. duomenimis, padidėjo 5
procentiniais punktais).
2013 m. sausio-balandžio mėn. buvo atlikta žiniasklaidos apžvalga ir parengta ataskaita. Tiriamu
laikotarpiu 56 proc. raktinių žodžių užfiksuoti internete, 31 proc. spaudoje, 10 proc. radijo eteryje ir 3 proc.
televizijoje. Nuo 2013 m. sausio iki balandžio raktinių žodžių kiekis augo. Balandį, palyginti su sausio
mėnesiu, raktinių žodžių padaugėjo beveik 3 kartus. INVEGA tiriamu laikotarpiu pasiekė 16,093 mln.
kontaktų.
Siekiant geresnės informacijos apie INVEGOS administruojamas priemones ir jų naudą SVV sklaidos,
ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinta viešinimo ir informavimo kampanija "Verslo vinis". Viešinimo
kampanija buvo įgyvendinama trimis etapais. Pirmojo etapo metu „InfoTV“ laidoje „Info diena“ buvo
transliuota 10 reportažų, radijo stotyje „Pūkas“ transliuoti 9 radijo reportažai, pristatantys sėkmingas verslo,
kuris buvo finansuotas iš Bendrovės administruojamų priemonių lėšų, istorijas. Tuo pačiu metu
www.15min.lt publikuota 10 straipsnių, pristatančių sėkmingas verslo istorijas, sukurti ir visos kampanijos
metu rodyti reklaminiai skydeliai, pristatantys skirtingas INVEGOS administruojamas priemones. Antrasis
viešinimo kampanijos etapas buvo įgyvendinamas tik portale www.15min.lt. Portalo rubrikoje "Verslo vinis"
išpublikuota 10 straipsnių ir 10 vaizdo reportažų, pristatančių sėkmingas verslo istorijas. Sukurti ir visos
kampanijos metu rodyti reklaminiai skydeliai, pristatantys skirtingas INVEGOS administruojamas priemones.
Trečiasis etapas buvo pradėtas spalio pradžioje ir įgyvendintas iki lapkričio pabaigos. Šio etapo metu portalo
www.15min.lt rubrikoje „Verslo vinis“ buvo pristatyta 10 naujų verslo sėkmės istorijų bei INVEGOS
administruojamų priemonių galimybės verslo pradžiai ar plėtrai, sukurti specialūs baneriai „Kiek tavyje
verslininko?“ ir „Žingsniai“, klausimo anketos skiltis. Be to, parengta 10 vaizdo reportažų, kurie transliuoti
InfoTV kanale, 5 informaciniai straipsniai dienraštyje „Lietuvos rytas“.
Per 2013 m. viešinimo ir informavimo kampanijos "Verslo vinis" dėka iš naujienų portalo
www.15min.lt ir susijusių svetainių į INVEGOS svetainę buvo nukreipti 18 143 lankytojai. Bendrai per 2013
m. svetainėje www.invega.lt apsilankė 144.150 lankytojų (iš jų 75.260 unikalių), 50,3 proc. iš jų sudarė nauji
lankytojai. Šie lankytojai Bendrovės svetainės puslapius peržiūrėjo beveik 393.000 kartų. Palyginti su
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Bendrovės svetainės lankomumas padidėjo 111 proc.
2013 metais aktyviai išnaudotos socialinės medijos galimybės – INVEGOS priemonės ir aktuali
informacija pristatyta youtube, Google plius, LinkedIN. Taip pat 4 kartus buvo duotas INVEGOS atstovų
interviu radijo stotyse, TV informacinėse laidose („Labas rytas“, „Info diena“, „Ryto garsai“, radijo stotis
„Pūkas“). Be to, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje iniciatyva buvo parengtas vaizdo klipas ir transliuotas
internetinėje erdvėje (EK atstovybės projektas „Pažink Europą“). Vaizdo klipe Bendrovės generalinis
direktorius pristatė VSF, INVEGA siūlomas galimybes pradedančiajam verslui, pristatytas verslo sėkmės
pavyzdys.
Paraleliai viešinimo kampanijai „Verslo vinis“ viešinimas ir informavimas vyko ir „Bznstart“ žurnale
bei portale. Buvo parengti reklaminiai skydeliai, eksperto rubrika portale www.bznstart.lt, informaciniai
straipsniai ir reklamos maketai žurnale „Bznstart. Spalio-gruodžio mėn. kartu su Bznstart buvo inicijuotas
specialus projektas – jauno verslo skatinimo konkursas ir apdovanojimai „Išradingiausi Startupai sukurti
Lietuvoje. Apdovanojimai 2013“, išleistas leidinys „Lietuvos STARTUP wiki 2013“, kuriame buvo pristatytos
INVEGOS administruojamos priemonės. Per 2013 m. iš www.bznstart.lt portalo į INVEGOS internetinę
svetainę lankytojai buvo nukreipti 1.884 kartų.
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Ataskaitinį laikotarpį ir toliau buvo tęsiamas dar ankstesniais metais pradėtas bendradarbiavimo su
kredito įstaigomis stiprinimas. Partneriams iš kredito įstaigų buvo suorganizuota 12 seminarų. Seminarų
metu aptarta Garantijų fondo nauda smulkiajam ir vidutiniam verslui, taip pat aptarti priemonės „Dalinis
palūkanų kompensavimas“, „Verslumo skatinimas“, „Subsidijos verslumui skatinti“ įgyvendinimo klausimai.
Seminarų metu buvo primintos pagrindinės garantijų teikimo sąlygos, skatinama kredito įstaigų darbuotojus
skleisti informaciją savo klientams apie verslo gerinimui siūlomas INVEGOS priemones, analizuota lizingo
garantijų bei dalinio palūkanų kompensavimo tvarkos, galimybės verslui gauti subsidijas darbo užmokesčiui
kompensuoti.
Dalyvauta ir įvairiuose verslumo skatinimo renginiuose: tarptautinėje Lietuvos finansų rinkų
konferencijoje (Vilnius), Ūkio ministerijos ir VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotame renginiuose „Verslas veža“,
„Bznstart“ organizuotame renginyje verslo pažinčių BBQ'2013 „Verslo penkiakovė“, projektų „Išmani moteris“,
„adVenture“ renginiuose verslininkams, aktyviai prisidėta prie Verslumo savaitės renginių Lietuvoje,
organizuoti renginiai bendradarbiaujant su Verslo angelų fondu, dalyvauta verslumo skatinimo renginiuose
regionuose. Šių renginių metu pristatyta INVEGA veikla, administruojamos priemonės ir jų teikiamos
galimybės, nauda, SVV atstovai skatinami jomis naudotis.
2013 m. dalyvauta tarptautinių projektų (FIN-EN, DIFASS) veikloje, semtasi patirties įvairiose
tarptautinėse konferencijose (5-ajame verslumo forume (Portugalija) AECM organizuotuose renginiuose, taip
Baltijos šalių susitikime, pat dalyvauta BIF patariamojo komiteto posėdžiuose, trialoge dėl 2014–2020 m.
finansinės perspektyvos Sanglaudos politikos reglamentų, Baltijos šalių Privataus kapitalo ir Rizikos kapitalo
asociacijos susitikime, ES tarybos konkurencingumo ir augimo darbo grupės susitikime). Susitikimų su
kolegomis iš užsienio šalių metu buvo dalijamasi žiniomis apie finansų inžinerijos priemonių, taikomų SVV,
įgyvendinimą ir jo priežiūrą, atskirų finansinių priemonių derinimą, Verslo angelų ir rizikos kapitalo
investicijas į SVV, aptarti klausimai dėl BIF veiklos bei pristatoma INVEGOS patirtis taikant finansų
inžinerijos priemones Lietuvoje.
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS PLANUS, PLĖTRĄ IR PROGNOZES
INVEGA ir toliau planuoja intensyviai įgyvendinti finansinės paramos SVV subjektams priemones,
kurios sudaro sąlygas verslo kūrimuisi ir plėtrai, skatina naujų darbo vietų, ypač jaunimui, kūrimą ar esamų
išlaikymą, teigiamai įtakoja Lietuvos SVV subjektų augimą ir konkurencingumą.
Toliau bus tęsiamas finansų inžinerijos priemonių, finansuotų ES 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinimas. Taip pat, esant poreikiui ir siekiant užtikrinti
greitesnį paramai skirtų lėšų įsisavinimą, bus svarstomos galimybės tobulinti esamas bei kurti naujas
priemones.
Planuojama skatinti, kad INVEGOS teikiamomis paslaugomis ir administruojamomis priemonėmis
efektyviau naudotųsi regionuose veikiantys SVV subjektai. Artimiausiu metu regionuose veikiančių ūkio
subjektų skatinimas, naujų verslų ir darbo vietų steigimasis regionuose bus vienas iš INVEGOS veiklos
prioritetų.
2013 m. pradžioje veiklą pradėjo BIF, į kurį INVEGA investuoja kartu su atitinkamomis Latvijos ir
Estijos institucijomis bei EIF. BIF prisidės prie rizikos kapitalo trijose Baltijos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje,
infrastruktūros kūrimo ir plėtros, pritrauks privatų kapitalą į regioną, sukurs Baltijos šalių įmonėms
papildomas galimybes gauti veiklos plėtojimui reikalingą finansavimą. Tikimasi, kad 2014 m. sėkmingai
privačias investicijas pritrauks ir veiklą pradės visi trys rizikos kapitalo fondai, kurių valdytojus EIF atrinko
per 2013 m..
2014 m. INVEGA planuoja toliau rengtis įgyvendinti SVV finansavimui Lietuvoje skatinti skirtas
priemones, kurios galėtų būti finansuojamos iš 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo
laikotarpiu Lietuvai skirtų lėšų. INVEGA, įvertinusi sukauptą patirtį administruojant finansų inžinerijos
priemones, pasikeitusią SVV finansavimo aplinką Lietuvoje, naujo laikotarpio Europos Sąjungos lėšų
panaudojimo reglamentavimą, Europos Komisijos rengiamas “horizontalias” priemones, griežtėjančius veiklos
reikalavimus finansų įstaigoms ir SVV finansavimo poreikius, pradės rengti (parengs) galimų įgyvendinti
priemonių pagrindinių sąlygų aprašymus.
Per ilgą laiką INVEGOS darbuotojų sukaupta įvairialypė patirtis, kompetencijos ir žinios ypač
pasitarnavo Lietuvos ekonomikos sunkmečiu, kada per palyginti trumpą laiką buvo parengtos Lietuvos
verslui taip reikalingos priėjimą prie finansavimo šaltinių skatinančios finansų inžinerijos priemonės,
sukurtos efektyviai veikiančios rizikos valdymo bei kontrolės sistemos, pasirengta ir įvairių SVV kreditavimą
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skatinančių priemonių finansavimui pradėtos naudoti ES SF lėšos. 2014 m. ir toliau bus stiprinama
INVEGOS kompetentingų darbuotojų komanda, keliama darbuotojų kvalifikacija ir efektyvinami valdymo
principai.
Kaip vienos efektyviausiai ir rezultatyviausiai Europoje veikiančių finansų inžinerijos ir kitų priemonių
SVV finansavimui skatinti valdytojos, INVEGOS darbuotojai ir toliau prisidės prie intensyvaus pasirengimo
naujajam 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui.

Generalinis direktorius

Audrius Zabotka

2014 m. kovo 07 d.
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PRIEDAS PRIE METINIO PRANEŠIMO
INVEGA pranešimas apie vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX VILNIUS“ listinguojamų bendrovių
valdymo kodekso laikymąsi 2013 metais.
INVEGA metiniame pranešime atskleidžia, kaip laikosi vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX
Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso ir konkrečių jo nuostatų. Jei šio kodekso ar kai kurių jo
nuostatų nesilaikoma, tai yra nurodoma, kurių konkrečių nuostatų nesilaikoma ir dėl kokių priežasčių:
Taip/Ne/ Paaiškinimai
Neaktualu

PRINCIPAI/REKOMENDACIJOS
I principas: Pagrindinės nuostatos

Pagrindinis bendrovės tikslas turėtų būti visų akcininkų interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį
akcininkų nuosavybės vertės didinimą.
1.1. Bendrovė turėtų rengti ir viešai skelbti bendrovės
plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji
planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų
nuosavybę.

Taip

Pagrindinės INVEGOS veiklos kryptys ir
strategija viešai skelbiama metiniuose ir
tarpiniuose Bendrovės pranešimuose,
kurie yra skelbiami Bendrovės interneto
tinklalapyje, pateikiami Valdymo
koordinavimo centro funkcijas
atliekančiais institucijai ir panašiai.

Ne

Bendrovės organai veikia siekdami
įgyvendinti INVEGOS įstatuose
nustatytus veiklos tikslus, INVEGOS
akcininko nustatytus prioritetus ir
ilgalaikius uždavinius. INVEGAI,
atsižvelgiant jai nustatytus uždavinius ir
deleguotas funkcijas, nėra keliamas
tikslas siekti maksimalaus pelno ir (ar)
maksimaliai didinti akcininkų
nuosavybę. INVEGOS veiklos tikslai yra
orientuoti į efektyvų SVV kreditavimo
skatinimą, SVV ir kito verslo finansinių
ir kitokio pobūdžio paramos priemonių
įgyvendinimą ir administravimą.
INVEGAI taip pat nustatytas
nenuostolingos veiklos tikslas.

Taip

Bendrovėje sudaroma valdyba, kuri
atstovauja Bendrovės visų akcijų
savininko įgalioto asmens interesams,
atsako už strateginį vadovavimą
Bendrovei, prižiūri ir kontroliuoja
Bendrovės vadovo (INVEGOS generalinio
direktoriaus) veiklą, reguliariai rengia
valdybos posėdžius, kurių metu
sprendžiami valdybos kompetencijai
nustatyti klausimai, įmonės vadovas
periodiškai informuoja valdybą apie
įmonės veiklą.

1.2. Visų bendrovės organų veikla turėtų būti
sukoncentruota į strateginių tikslų įgyvendinimą,
atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę.

1.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų
glaudžiai bendradarbiauti, siekdami kuo didesnės naudos
bendrovei ir akcininkams.

1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organai turėtų
užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik bendrovės akcininkų,
bet ir kitų bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla
Taip
susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų,
vietos bendruomenės) teisės ir interesai.
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Bendrovės veiklos priežiūros funkcijas
vykdanti institucija – LR ūkio ministerija
ir INVEGOS valdyba prižiūri ir užtikrina,
kad būtų nepažeidžiamos ir gerbiamos
Bendrovės darbuotojų, klientų, kitų
suinteresuotų asmenų teisės ir
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interesai, kad efektyviai veiktų vidaus
kontrolės sistema. Bendrovės veiklos
priežiūros funkcijas atliekanti institucija
nagrinėja gaunamus suinteresuotų
asmenų nusiskundimus ir pan.
INVEGOS valdyba Rizikos valdymo
komiteto siūlymu ar įmonės vadovo
teikimu sprendžia esminius INVEGOS
veiklos organizavimo ir valdymo
klausimus.
II principas: Bendrovės valdymo sistema
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti strateginį vadovavimą bendrovei, efektyvią bendrovės
valdymo organų priežiūrą, tinkamą pusiausvyrą ir funkcijų pasiskirstymą tarp bendrovės organų,
akcininkų interesų apsaugą.
2.1. Be Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme
Ne
numatytų privalomų organų - visuotinio akcininkų
susirinkimo ir bendrovės vadovo, rekomenduojama
bendrovėje sudaryti tiek kolegialų priežiūros organą, tiek
kolegialų valdymo organą. Kolegialių priežiūros ir valdymo
organų sudarymas užtikrina valdymo ir priežiūros funkcijų
aiškų atskyrimą bendrovėje, bendrovės vadovo
atskaitomybę bei kontrolę, o tai savo ruožtu sąlygoja
efektyvesnį ir skaidresnį bendrovės valdymo procesą.

Bendrovėje nesudaroma stebėtojų
taryba, tačiau jos funkcijas iš esmės
atlieka valdyba, kurių narių dauguma
atstovauja valstybės institucijas (ŪM ir
FM), ir kurie nėra įtraukti į kasdieninę
INVEGOS veiklą. Reguliarūs valdybos
posėdžiai, kuriuose Bendrovės vadovas
reguliariai atsiskaito už įmonės
valdymą, užtikrina efektyvią Bendrovės
veiklos priežiūrą ir kontrolę.

2.2. Kolegialus valdymo organas yra atsakingas už
Taip
strateginį vadovavimą bendrovei bei vykdo kitas esmines
bendrovės valdymo funkcijas. Kolegialus priežiūros organas
yra atsakingas už efektyvią bendrovės valdymo organų
veiklos priežiūrą.

Rekomendacijoje nurodytas funkcijas
Bendrovėje atlieka valdyba.

2.3. Jeigu bendrovė nusprendžia sudaryti tik vieną
Ne
kolegialų organą, rekomenduojama, kad tai būtų priežiūros
organas, t.y. stebėtojų taryba. Tokiu atveju stebėtojų
taryba yra atsakinga už efektyvią bendrovės vadovo
vykdomų funkcijų priežiūrą.

Bendrovė iš esmės laikosi šios
rekomendacijos, nors sudaromas tik
vienas kolegialus organas – valdyba.
Prievolė turėti kolegialų valdymo organą
buvo įtvirtinta LR Vyriausybės 2001-0711 nutarime Nr. 887 dėl INVEGOS
steigimo. ŪM taip valstybei
priklausančių akcijų valdytojui tiesiogiai
pavesta vykdyti INEVGOS veiklos
priežiūros funkcijas, todėl papildoma
veiklos kontrolė ir strateginių tikslų
įgyvendinimo koordinavimas vykdomas
ne per priežiūros kolegialų organą, bet
per kolegialų valdymo organą. ŪM taip
valstybei priklausančių akcijų valdytojo
nuomone kolegialaus valdymo organo
turėjimas ir kolegialaus priežiūros
organo nesudarymas užtikrina efektyvų
Bendrovės valdymą ir sprendimų
priėmimą, nesusilpninant Bendrovės
veiklos priežiūros funkcijos efektyvų
įgyvendinimą.

2.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus Taip
priežiūros organas turėtų būti sudaromas ir turėtų veikti III
ir IV principuose išdėstyta tvarka. Jeigu bendrovė
nuspręstų nesudaryti kolegialaus priežiūros organo, tačiau
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sudarytų kolegialų valdymo organą - valdybą, III ir IV
principai turėtų būti taikomi valdybai, kiek tai
neprieštarauja šio organo esmei ir paskirčiai.
2.5. Bendrovės valdymo ir priežiūros organus turėtų
sudaryti toks valdybos narių (vykdomųjų direktorių) ir
stebėtojų tarybos narių (direktorių konsultantų) skaičius,
kad atskiras asmuo arba nedidelė asmenų grupė negalėtų
dominuoti šiems organams priimant sprendimus.

Taip

2.6. Direktoriai konsultantai arba stebėtojų tarybos nariai Taip
turėtų būti skiriami apibrėžtam laikotarpiui, su galimybe
būti individualiai perrenkamiems maksimaliais Lietuvos
Respublikos teisės aktų leidžiamais intervalais, tam, kad
būtų užtikrintas būtinas profesinės patirties augimas ir
pakankamai dažnas jų statuso pakartotinas patvirtinimas.
Taip pat turėtų būti numatyta galimybė juos atleisti, tačiau
ta procedūra neturėtų būti lengvesnė už vykdomojo
direktoriaus arba valdybos nario atleidimo procedūrą.

Pagal Bendrovės įstatus valdybos nariai
renkami ketveriems metams neribojant
kadencijų skaičiaus.

2.7. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus Taip
organo pirmininku gali būti toks asmuo, kurio esamos arba
buvusios pareigos nebūtų kliūtis nepriklausomai ir
nešališkai priežiūrai vykdyti. Kai bendrovėje nesudaroma
stebėtojų taryba, bet sudaroma valdyba, rekomenduojama,
kad bendrovės valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas
nebūtų tas pats asmuo. Buvęs bendrovės vadovas neturėtų
būti tuoj pat skiriamas į visuotinio akcininkų susirinkimo
renkamo kolegialaus organo pirmininko postą. Kai
bendrovė nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų,
turėtų būti pateikiama informacija apie priemones, kurių
imtasi priežiūros nešališkumui užtikrinti.

Bendrovės valdybos pirmininku nėra
renkamas įmonės vadovas. Valdybos
pirmininku taip pat nėra renkamas ir
buvęs įmonės vadovas.

III principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka.
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo sudarymo tvarka turėtų
užtikrinti bendrovės smulkiųjų akcininkų interesų atstovavimą, šio organo atskaitomybę akcininkams ir
objektyvią bendrovės veiklos bei jos valdymo organų priežiūrą.
3.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus Neaktualu
organo (toliau šiame principe - kolegialus organas)
sudarymo mechanizmas turėtų užtikrinti, kad bus
vykdoma objektyvi ir nešališka bendrovės valdymo organų
priežiūra, taip pat tinkamai atstovaujami smulkiųjų
akcininkų interesai.

Bendrovės atveju neaktualu, nes visos
akcijos priklauso valstybei (nėra
smulkiųjų akcininkų ir jų teisių
ginimo užtikrinimo poreikio).
INVEGOS valdyba sudaroma LR ūkio
ministro sprendimu vadovaujantis
Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašu ir jame
nustatytais reikalavimais

3.2. Kandidatų į kolegialaus organo narius vardai,
pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją,
profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius
profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų
konfliktus turėtų būti atskleista bendrovės akcininkams
dar prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant
akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį
kandidatą balsuoti. Taip pat turėtų būti atskleistos visos
aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą
(pavyzdinis jų sąrašas pateiktas 3.7 rekomendacijoje).
Kolegialus organas turėtų būti informuojamas apie

Kandidatai į valdybos narius
atrenkami vadovaujantis Valstybės
turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašu ir šio aprašo
XVI skyriuje nustatytų reikalavimų.
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vėlesnius šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius.
Kolegialus organas kiekvienais metais turėtų kaupti šiame
punkte nurodytus duomenis apie savo narius ir pateikti
juos bendrovės metiniame pranešime.
3.3. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo narį, turėtų
būti nurodyta konkreti jo kompetencija, tiesiogiai susijusi
su darbu kolegialiame organe. Kad akcininkai ir
investuotojai galėtų įvertinti, ar ši kompetencija ir toliau
yra tinkama, kolegialus organas kiekviename bendrovės
metiniame pranešime turėtų skelbti informaciją apie savo
sudėtį ir apie konkrečią atskirų savo narių kompetenciją,
tiesiogiai susijusią su jų darbu kolegialiame organe.

Taip

3.4. Siekiant išlaikyti tinkamą kolegialaus organo narių
turimos kvalifikacijos pusiausvyrą, kolegialaus organo
sudėtis turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į bendrovės
struktūrą ir veiklos pobūdį ir periodiškai vertinama.
Kolegialus organas turėtų užtikrinti, kad jo nariai, kaip
visuma, turėtų įvairiapusių žinių, nuomonių ir patirties
savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komiteto nariai,
kaip visuma, turėtų turėti naujausių žinių ir atitinkamą
patirtį listinguojamų bendrovių finansų ir apskaitos ir
(arba) audito srityse. Bent vienas iš atlyginimo komiteto
narių turėtų turėti žinių ir patirties atlyginimų nustatymo
politikos srityje.

Taip

Kandidatai į valdybos narius
atrenkami vadovaujantis Valstybės
turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašu ir šio aprašo
XVI skyriuje nustatytų reikalavimų.
INVEGOJE Audito komitetas, nėra
sudaromas, taip pat nėra sudaromas
Atlyginimo komitetas.
Audito funkcijas atlieka ŪM kaip
priežiūros funkcijas atliekančios
institucijos periodiškai vykdomi audito
veiksmai, Bendrovėje vidaus audito
funkcijas atlieka vidaus auditorius,
atskirų priemonių ir deleguotų
funkcijų įgyvendinimo auditą atlieka
Valstybės kontrolės, Europos
komisijos, Europos audito rūmų, FM
įgalioti pareigūnai ar auditoriai.

3.5. Visiems naujiems kolegialaus organo nariams turėtų
būti siūloma individuali programa, skirta supažindinti su
pareigomis, bendrovės organizacija bei veikla. Kolegialus
organas turėtų atlikti metinį patikrinimą, kad būtų
nustatytos sritys, kuriose jo nariams reikia atnaujinti savo
įgūdžius ir žinias.

Taip

Išrinktiems naujiems valdybos
nariams pateikiama esminė
informacija ir teisės aktai,
reglamentuojantys įmonės veiklą ir
veiklą valdyboje. Valdybos nariai apie
įmonės veiklą ir jos pokyčius,
esminius Bendrovės veiklą
reguliuojančių teisės aktų ir kitus
Bendrovės veiklai įtakos turinčių
aplinkybių pasikeitimus reguliariai
informuojami valdybos posėdžiuose ir
individualiai, esant poreikiui ar pagal
narių pageidavimą.

3.6. Siekiant užtikrinti, kad visi su kolegialaus organo
nariu susiję esminiai interesų konfliktai būtų sprendžiami
tinkamai, į bendrovės kolegialų organą turėtų būti
išrinktas pakankamas nepriklausomų narių skaičius.

Ne

Kandidatai į valdybos narius
atrenkami vadovaujantis Valstybės
turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašu ir šio aprašo
XVI skyriuje nustatytų reikalavimų.
Bendrovėje nėra nepriklausomų
valdybos narių, nes jie yra valstybės
tarnautojai arba INVEGOS
darbuotojai. Už darbą valdyboje
tantjemos ar darbo užmokestis nėra
mokamas, todėl nepriklausomų
valdybos narių paskyrimas yra

48

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

neįgyvendintinas.

3.7. Kolegialaus organo narys turėtų būti laikomas
Ne
nepriklausomu tik tais atvejais, kai jo nesaisto jokie verslo,
giminystės arba kitokie ryšiai su bendrove, ją
kontroliuojančiu akcininku arba jų administracija, dėl
kurių kyla ar gali kilti interesų konfliktas ir kurie gali
paveikti nario nuomonę. Kadangi visų atvejų, kada
kolegialaus organo narys gali tapti priklausomas, išvardyti
neįmanoma, be to, skirtingose bendrovėse santykiai arba
aplinkybės, susijusios su nepriklausomumo nustatymu,
gali skirtis, o geriausia šios problemos sprendimo praktika
susiklostys laikui bėgant, tai kolegialaus organo nario
nepriklausomumo įvertinimas turėtų būti grindžiamas
santykių ir aplinkybių turiniu, o ne forma. Pagrindiniai
kriterijai nustatant, ar kolegialaus organo narys gali būti
laikomas nepriklausomu, turėtų būti šie:
1) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės
vykdomasis direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio
akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus organas stebėtojų taryba) ir paskutinius penkerius metus neturi
būti ėjęs tokių pareigų;
2) jis negali būti bendrovės arba susijusios bendrovės
darbuotojas ir paskutinius trejus metus neturi būti ėjęs
tokių pareigų, išskyrus atvejus, kai kolegialaus organo
narys nepriklauso vyresniajai vadovybei ir buvo išrinktas į
kolegialų organą kaip darbuotojų atstovas;
3) jis neturi gauti arba nebūti gavęs reikšmingo papildomo
atlyginimo iš bendrovės arba susijusios bendrovės,
išskyrus užmokestį, gautą už kolegialaus organo nario
pareigas. Tokiam papildomam atlyginimui priskiriamas ir
dalyvavimas akcijų pasirinkimo sandoriuose arba kitokiose
nuo veiklos rezultatų priklausančiose užmokesčio
sistemose; jam nepriskiriamos pagal pensijų planą
nustatytų kompensacijų išmokos (įskaitant atidėtas
kompensacijas) už ankstesnį darbą bendrovėje (su sąlyga,
kad tokia išmoka niekaip nesusijusi su vėlesnėmis
pareigomis);
4) jis neturi būti kontroliuojantysis akcininkas arba neturi
atstovauti tokiam akcininkui (kontrolė nustatoma pagal
Tarybos direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnio 1 dalį);
5) jis negali turėti ir per praėjusius metus neturi būti
turėjęs svarbių verslo ryšių su bendrove arba susijusia
bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius
subjekto partneris, akcininkas, direktorius arba viršesnis
darbuotojas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas,
kuris yra svarbus prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas
(įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir
konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar
organizacija, kuri gauna reikšmingas įmokas iš bendrovės
arba jos grupės;
6) jis negali būti ir per paskutinius trejus metus neturi
būti buvęs bendrovės arba susijusios bendrovės dabartinės
arba ankstesnės išorės audito įmonės partneriu arba
darbuotoju;
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Valdybos nariai atrenkami
vadovaujantis Valstybės turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo
valstybės valdomose įmonėse tvarkos
aprašu ir šio aprašo XVI skyriuje
nustatytų reikalavimų. Bendrovėje
nėra nepriklausomų valdybos narių,
nes valdybos nariais yra paskirti ŪM ir
FM valstybės tarnautojai bei 2
INVEGOS darbuotojai.
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7) jis neturi būti vykdomuoju direktoriumi arba valdybos
nariu kitoje bendrovėje, kurioje bendrovės vykdomasis
direktorius arba valdybos narys (jei visuotinio akcininkų
susirinkimo renkamas kolegialus organas - stebėtojų
taryba) yra direktorius konsultantas arba stebėtojų tarybos
narys, taip pat jis negali turėti kitų reikšmingų ryšių su
bendrovės vykdomaisiais direktoriais, kurie atsiranda jiems
dalyvaujant kitų bendrovių arba organų veikloje;
8) jis neturi būti ėjęs kolegialaus organo nario pareigų
ilgiau kaip 12 metų;
9) jis neturi būti vykdomojo direktoriaus arba valdybos
nario (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas
kolegialus organas - stebėtojų taryba), arba 1-8 punkte
nurodytų asmenų artimas šeimos narys. Artimu šeimos
nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai ir tėvai.
3.8. Nepriklausomumo sąvokos turinį iš esmės nustato
pats kolegialus organas. Kolegialus organas gali nuspręsti,
kad tam tikras jo narys, nors ir atitinka visus šiame
kodekse nustatytus nepriklausomumo kriterijus, vis dėlto
negali būti laikomas nepriklausomu dėl ypatingų
asmeninių ar su bendrove susijusių aplinkybių.

Neaktualu

3.7 punkto paaiškinimas

3.9. Turėtų būti atskleidžiama reikiama informacija apie
Neaktualu
išvadas, prie kurių priėjo kolegialus organas
aiškindamasis, ar tam tikras jo narys gali būti laikomas
nepriklausomu. Kai siūloma paskirti kolegialaus organo
narį, bendrovė turėtų paskelbti, ar laiko jį nepriklausomu.
Kai konkretus kolegialaus organo narys neatitinka vieno ar
kelių šiame kodekse nustatytų nepriklausomumo vertinimo
kriterijų, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl tą narį
ji vis dėlto laiko nepriklausomu. Be to, bendrovė
kiekviename savo metiniame pranešime turėtų paskelbti,
kuriuos kolegialaus organo narius laiko nepriklausomais.

3.7 punkto paaiškinimas

3.10. Kai vienas arba keli šiame kodekse nustatyti
Neaktualu
nepriklausomumo vertinimo kriterijai nebuvo tenkinami
ištisus metus, bendrovė turėtų paskelbti priežastis, kodėl
konkretų kolegialaus organo narį laiko nepriklausomu. Kad
būtų užtikrintas informacijos, pateikiamos dėl kolegialaus
organo narių nepriklausomumo, tikslumas, bendrovė
turėtų reikalauti, kad nepriklausomi nariai reguliariai
patvirtintų savo nepriklausomumą.

3.7 punkto paaiškinimas

3.11. Nepriklausomiems kolegialaus organo nariams už jų
darbą ir dalyvavimą kolegialaus organo posėdžiuose gali
būti atlyginama iš bendrovės lėšų. Tokio atlyginimo dydį
turėtų tvirtinti bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas.

3.7 punkto paaiškinimas. Už darbą
valdyboje tantjemos ar darbo
užmokestis nėra mokamas.

Neaktualu

IV principas: Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo pareigos ir atsakomybė
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus
organas tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, o jam suteiktos teisės turėtų užtikrinti efektyvią bendrovės
valdymo organų priežiūrą ir visų bendrovės akcininkų interesų apsaugą.
4.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus Taip
organas (toliau šiame principe - kolegialus organas) turėtų
užtikrinti bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės
sistemos vientisumą bei skaidrumą. Kolegialus organas
turėtų nuolat teikti rekomendacijas bendrovės valdymo
organams ir prižiūrėti bei kontroliuoti jų veiklą valdant
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Bendrovės valdyba tvirtina ir pateikia
visuotiniam akcininkų susirinkimui
pasiūlymus dėl Bendrovės metinės
finansinės atskaitomybės, pelno
paskirstymo projekto, Bendrovės
metinio pranešimo tvirtinimo. Taip pat
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bendrovę.

valdyba tvirtina tarpinę (ketvirčių ir
pusmečio) finansinę atskaitomybę.
Reguliarių valdybos posėdžių metu
Bendrovės vadovas teikia ataskaitas
apie įmonės veiklą, nustatytų veiklos
rodiklių įgyvendinimą, įmonės
biudžeto plano laikymąsi ir pan.

4.2. Kolegialaus organo nariai turėtų sąžiningai,
Taip
rūpestingai ir atsakingai veikti bendrovės bei akcininkų
naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus
ir visuomenės gerovę. Nepriklausomi kolegialaus organo
nariai turėtų: a) bet kokiomis sąlygomis išlaikyti savo
analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų
nepriklausomumą; b) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų
lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą;
c) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano,
kad kolegialaus organo sprendimas gali pakenkti
bendrovei. Kai kolegialus organas yra priėmęs sprendimų,
dėl kurių nepriklausomas narys turi rimtų abejonių, tokiu
atveju šis narys turėtų padaryti atitinkamas išvadas. Jeigu
nepriklausomas narys atsistatydintų, priežastis jis turėtų
paaiškinti laiške kolegialiam organui arba audito komitetui
ir, jei reikia, atitinkamam bendrovei nepriklausančiam
organui (institucijai).

Bendrovės turimais duomenimis, visi
valdybos nariai veikia gera valia
Bendrovės atžvilgiu, vadovaujasi
Bendrovės, o ne savo ar trečiųjų
asmenų interesais, sąžiningumo,
protingumo principais, laikydamiesi
konfidencialumo ir turto atskyrimo
pareigų, tuo būdu stengdamiesi
išlaikyti savo nepriklausomumą
priimant sprendimus.

4.3. Kolegialaus organo nario pareigoms atlikti kiekvienas
Taip
narys turėtų skirti pakankamai laiko ir dėmesio.
Kiekvienas kolegialaus organo narys turėtų įsipareigoti taip
apriboti kitus savo profesinius įsipareigojimus (ypač
direktoriaus pareigas kitose bendrovėse), kad jie
netrukdytų tinkamai atlikti kolegialaus organo nario
pareigas. Jeigu kolegialaus organo narys dalyvavo mažiau
nei pusėje kolegialaus organo posėdžių per bendrovės
finansinius metus, apie tai turėtų būti informuojami
bendrovės akcininkai.

Bendrovės valdybos nariai aktyviai
dalyvauja kolegialaus organo
posėdžiuose ir skiria pakankamai
laiko savo, kaip kolegialaus nario,
pareigoms vykdyti. Visuose 2013 m.
valdybos posėdžiuose buvo Bendrovės
įstatuose nustatytas kvorumas. 2013
metais įvyko 55 valdybos posėdžiai.

4.4. Kai kolegialaus organo sprendimai gali skirtingai
Neaktualu
paveikti bendrovės akcininkus, kolegialus organas su visais
akcininkais turėtų elgtis sąžiningai ir nešališkai. Jis turėtų
užtikrinti, kad akcininkai būtų tinkamai informuojami apie
bendrovės reikalus, jos strategiją, rizikos valdymą ir
interesų konfliktų sprendimą. Bendrovėje turėtų būti
aiškiai nustatytas kolegialaus organo narių vaidmuo jiems
bendraujant su akcininkais ir įsipareigojant akcininkams.

Neaktualu, nes visos akcijos
patikėjimo teise perduotos valdyti ŪM.
ŪM (paskirtas kuruojantis
viceministras) betarpiškai ir (ar) per
valdybos narius yra informuotas apie
bendrovės reikalus, jos strategiją,
rizikos valdymą ir interesų konfliktų
sprendimą..

4.5. Rekomenduojama, kad sandoriai (išskyrus
mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus
standartinėmis sąlygomis vykdant įprastinę bendrovės
veiklą), sudaromi tarp bendrovės ir jos akcininkų,
priežiūros ar valdymo organų narių, ar kitų bendrovės
valdymui įtaką darančių ar galinčių daryti fizinių ar
juridinių asmenų, būtų tvirtinami kolegialaus organo.
Sprendimas dėl tokių sandorių tvirtinimo turėtų būti
laikomas priimtu tik tuo atveju, kai už tokį sprendimą
balsuoja dauguma nepriklausomų kolegialaus organo
narių.

Bendrovės valdymo organai sandorius
sudaro ir tvirtina vadovaudamiesi
teisės aktų ir Bendrovės įstatų
reikalavimais. Visi esminiai sandoriai
su susijusiais asmenimis yra
atskleidžiami tarpiniuose ir
metiniuose pranešimuose.

Taip

51

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

4.6. Kolegialus organas turėtų būti nepriklausomas
Ne
priimdamas sprendimus, turinčius reikšmės bendrovės
veiklai ir strategijai. Be kita ko, kolegialus organas turėtų
būti nepriklausomas nuo bendrovės valdymo organų.
Kolegialaus organo narių darbui ir sprendimams neturėtų
daryti įtakos juos išrinkę asmenys. Bendrovė turėtų
užtikrinti, kad kolegialus organas ir jo komitetai būtų
aprūpinti pakankamais ištekliais (tarp jų ir finansiniais),
reikalingais pareigoms atlikti, įskaitant teisę gauti - ypač iš
bendrovės darbuotojų - visą reikiamą informaciją ir teisę
kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius
teisės, apskaitos ar kitokius specialistus kolegialaus organo
ir jo komitetų kompetencijai priklausančiais klausimais.
Atlyginimo komitetas, naudodamasis minėtų konsultantų
ar specialistų paslaugomis informacijai apie atlyginimų
nustatymo sistemų rinkos standartus gauti, turėtų
užtikrinti, kad jie tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų
susijusiai bendrovei, vykdomajam direktoriui arba valdymo
organų nariams. Naudodamasis konsultanto paslaugomis
informacijai apie atlyginimų nustatymo sistemų rinkos
standartus gauti, atlyginimo komitetas turėtų užtikrinti,
kad tas konsultantas tuo pačiu metu neteiktų konsultacijų
susijusios bendrovės žmogiškųjų išteklių skyriui arba
vykdomajam arba generaliniam direktoriams.

Kolegialus valdymo organas, didžiąja
dalimi yra priklausomas nuo
vienintelio akcininko, nes yra
ministerijos valstybės tarnautojai,
įgyvendinantys atitinkamą
vyriausybės politiką bei poziciją, tame
tarpe ir INVEGOS veikloje.
Atsižvelgiant į užimamas pareigas ŪM
ir FM, tam tikri sprendimai, priimamai
INVEGOS valdyboje, gali būti derinami
su ministerijos vadovybe ir
balsuojama jais pagal pavedimą, bet
ne savarankiškai, asmenine nuožiūra.
Bendrovė valdybos nariai turi teisę
gauti iš Bendrovės darbuotojų,
atsakingų už svarstomas veiklos sritis,
gauti visą būtiną informaciją.
Esant poreikiui valdybai nusprendus,
Bendrovės sąskaita gali būti samdomi
nepriklausomi specialistais (teisės,
audito ir pan.) reikiamai informacijai
gauti.

4.7. Kolegialaus organo veikla turėtų būti organizuota taip, Ne
kad nepriklausomi kolegialaus organo nariai galėtų turėti
didelę įtaką itin svarbiose srityse, kuriose interesų
konfliktų galimybė yra ypač didelė. Tokiomis sritimis
laikytini klausimai, susiję su bendrovės direktorių skyrimu,
atlyginimo bendrovės direktoriams nustatymu ir bendrovės
audito kontrole bei įvertinimu. Todėl tuo atveju, kai
kolegialaus organo kompetencijai yra priskirti minėti
klausimai, šiam organui rekomenduojama suformuoti
skyrimo, atlyginimų ir audito komitetus. Bendrovės turėtų
užtikrinti, kad skyrimo, atlyginimų ir audito komitetams
priskirtos funkcijos būtų vykdomos, tačiau jos gali tas
funkcijas sujungti ir sukurti mažiau nei tris komitetus.
Tokiu atveju bendrovės turėtų išsamiai paaiškinti, kodėl jos
pasirinko alternatyvų požiūrį ir kaip pasirinktas požiūris
atitinka trims atskiriems komitetams nustatytus tikslus.
Bendrovėse, kurių kolegialus organas turi nedaug narių,
trims komitetams skirtas funkcijas gali atlikti pats
kolegialus organas, jeigu jis atitinka komitetams keliamus
sudėties reikalavimus ir jeigu šiuo klausimu atskleidžia
atitinkamą informaciją. Tokiu atveju šio kodekso
nuostatos, susijusios su kolegialaus organo komitetais
(ypač dėl jų vaidmens, veiklos ir skaidrumo), turėtų būti
taikomos, kai tinka, visam kolegialiam organui.

Bendrovės vadovybės darbo
apmokėjimo sąlygos yra aiškiai
reglamentuotos LR Vyriausybės
nutarimu. Konkrečius dydžius
apsprendžia Bendrovės kategorija ir
grupė bei nustatytų įmonės veiklos
rodiklių vykdymas.
Vadovo skyrimas yra valdybos
kompetencija.
Paprastai Skyrimo, atlyginimo bei
audito komitetams deleguotinas
funkcijas Bendrovės atveju įgyvendina
Valdyba ar jos pavedimu – įmonės
vadovas.

4.8. Pagrindinis komitetų tikslas - didinti kolegialaus
Neaktualu
organo darbo efektyvumą užtikrinant, kad sprendimai būtų
priimami juos tinkamai apsvarsčius, ir padėti organizuoti
darbą taip, kad kolegialaus organo sprendimams nedarytų
įtakos esminiai interesų konfliktai. Komitetai turėtų veikti
nepriklausomai bei principingai ir teikti kolegialiam
organui rekomendacijas, susijusias su kolegialaus organo
sprendimu, tačiau galutinį sprendimą priima pats
kolegialus organas. Rekomendacija steigti komitetus
nesiekiama susiaurinti kolegialaus organo kompetencijos

Komitetai, kaip. kolegialaus organo
darbo forma nėra sudaromi.
Bendrovėje sudaromas Rizikos
valdymo komitetas, kurio sudarymas
yra būtinas garantijų teikimo veikloje
ir kuris teikia pasiūlymus valdybai
arba generaliniam direktoriui dėl
garantijų teikimo ir garantijos
suteikimo sąlygų nustatymo. Kitos
Rizikos valdymo komitetui deleguotos
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ar perkelti ją komitetams. Kolegialus organas išlieka
visiškai atsakingas už savo kompetencijos ribose
priimamus sprendimus.

funkcijos yra susijusios su rizikos
valdymu, bet ne su šiame skyriuje
aptariamų klausimų sprendimu.

4.9. Kolegialaus organo sukurti komitetai turėtų susidėti
Neaktualu
bent iš trijų narių. Bendrovėse, kuriose kolegialaus organo
narių yra nedaug, išimties tvarka komitetai gali būti
sudaryti tik iš dviejų narių. Kiekvieno komiteto narių
daugumą turėtų sudaryti nepriklausomi kolegialaus organo
nariai. Tuo atveju, kai bendrovėje stebėtojų taryba
nesudaroma, atlyginimų ir audito komitetai turėtų būti
sudaryti išimtinai iš direktorių konsultantų. Sprendžiant,
ką skirti komiteto pirmininku ir nariais, turėtų būti
atsižvelgiama į tai, kad narystė komitete turi būti
atnaujinama ir kad neturi būti pernelyg pasitikima tam
tikrais asmenimis.

4.8 punkto paaiškinimas.

4.10. Kiekvieno įkurto komiteto įgaliojimus turėtų nustatyti Neaktualu
pats kolegialus organas. Komitetai turėtų vykdyti savo
pareigas laikydamiesi nustatytų įgaliojimų ir reguliariai
informuoti kolegialų organą apie savo veiklą ir jos
rezultatus. Kiekvieno komiteto įgaliojimai, apibrėžiantys jo
vaidmenį ir nurodantys jo teises bei pareigas, turėtų būti
paskelbti bent kartą per metus (kaip dalis informacijos,
kurią bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo
struktūrą ir praktiką). Bendrovės taip pat kasmet savo
metiniame pranešime turėtų skelbti esamų komitetų
pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių skaičių ir narių
dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius metus, taip pat apie
pagrindines savo veiklos kryptis. Audito komitetas turėtų
patvirtinti, kad jį tenkina audito proceso
nepriklausomumas, ir trumpai aprašyti veiksmus, kurių
buvo imtasi tam, kad prieiti tokios išvados.

4.8 punkto paaiškinimas.

4.11. Siekiant užtikrinti komitetų savarankiškumą ir
objektyvumą, kolegialaus organo nariai, kurie nėra
komiteto nariai, paprastai turėtų turėti teisę dalyvauti
komiteto posėdžiuose tik komitetui pakvietus. Komitetas
gali pakviesti arba reikalauti, kad posėdyje dalyvautų tam
tikri darbuotojai arba ekspertai. Kiekvieno komiteto
pirmininkui turėtų būti sudarytos sąlygos tiesiogiai
palaikyti ryšius su akcininkais. Atvejus, kuriems esant tai
turėtų būti daroma, reikėtų nurodyti komiteto veiklą
reglamentuojančiose taisyklėse.

Neaktualu

4.8 punkto paaiškinimas.

4.12. Skyrimo komitetas.
Neaktualu
4.12.1. Pagrindinės skyrimo komiteto funkcijos turėtų būti
šios:
1) parinkti kandidatus į laisvas valdymo organų narių
vietas ir rekomenduoti kolegialiam organui juos svarstyti.
Skyrimo komitetas turėtų įvertinti įgūdžių, žinių ir patirties
pusiausvyrą valdymo organe, parengti funkcijų ir
sugebėjimų, kurių reikia konkrečiam postui, aprašą ir
įvertinti įpareigojimui atlikti reikalingą laiką. Skyrimo
komitetas taip pat gali vertinti bendrovės akcininkų
pasiūlytus kandidatus į kolegialaus organo narius;
2) reguliariai vertinti priežiūros ir valdymo organų
struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą, teikti kolegialiam organui
rekomendacijas, kaip siekti reikiamų pokyčių;
3) reguliariai vertinti atskirų direktorių įgūdžius, žinias

4.8 punkto paaiškinimas.
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bei patirtį ir apie tai pranešti kolegialiam organui;
4) reikiamą dėmesį skirti tęstinumo planavimui;
5) peržiūrėti valdymo organų politiką dėl vyresniosios
vadovybės rinkimo ir skyrimo.
4.12.2. Skyrimo komitetas turėtų apsvarstyti kitų asmenų,
įskaitant administraciją ir akcininkus, pateiktus
pasiūlymus. Kai sprendžiami klausimai, susiję su
vykdomaisiais direktoriais arba valdybos nariais (jei
visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas kolegialus
organas - stebėtojų taryba) ir vyresniąja vadovybe, turėtų
būti konsultuojamasi su bendrovės vadovu, suteikiant jam
teisę teikti pasiūlymus Skyrimo komitetui.
4.13. Atlyginimų komitetas.
Neaktualu
4.13.1. Pagrindinės atlyginimų komiteto funkcijos turėtų
būti šios:
1) teikti kolegialiam organui svarstyti pasiūlymus dėl
valdymo organų narių ir vykdomųjų direktorių atlyginimų
politikos. Tokia politika turėtų apimti visas atlyginimo
formas, įskaitant fiksuotą atlyginimą, nuo veiklos rezultatų
priklausančio atlyginimo sistemas, pensijų modelius ir
išeitines išmokas. Pasiūlymai, susiję su nuo veiklos
rezultatų priklausančio atlyginimo sistemomis, turėtų būti
pateikiami kartu su rekomendacijomis dėl su tuo susijusių
tikslų ir įvertinimo kriterijų, kurių tikslas - tinkamai
suderinti vykdomųjų direktorių ir valdymo organų narių
atlyginimą su bendrovės kolegialaus organo nustatytais
ilgalaikiais akcininkų interesais ir tikslais;
2) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl individualių
atlyginimų vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų
nariams siekiant, kad jie atitiktų bendrovės atlyginimų
politiką ir šių asmenų veiklos įvertinimą. Vykdydamas šią
funkciją, komitetas turėtų būti gerai informuotas apie
bendrą atlygį, kurį vykdomieji direktoriai ir valdymo organų
nariai gauna iš kitų susijusių bendrovių;
3) turėtų užtikrinti, kad individualus atlyginimas
vykdomajam direktoriui ir valdymo organo nariui būtų
proporcingas kitų bendrovės vykdomųjų direktorių arba
valdymo organų narių ir kitų bendrovės darbuotojų
atlyginimui;
4) reguliariai peržiūrėti vykdomųjų direktorių ar valdymo
organų narių atlyginimų nustatymo politiką (taip pat ir
akcijomis pagrįsto atlyginimo politiką) bei jos įgyvendinimą;
5) teikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl tinkamų
sutarčių su vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų
nariais formų;
6) padėti kolegialiam organui prižiūrėti, kaip bendrovė
laikosi galiojančių nuostatų dėl informacijos, susijusios su
atlyginimais, skelbimo (ypač dėl galiojančios atlyginimų
politikos ir direktoriams skiriamo individualus atlyginimo);
7) teikti vykdomiesiems direktoriams ir valdymo organų
nariams bendras rekomendacijas dėl vyresniosios
vadovybės (kaip apibrėžta paties kolegialaus organo)
atlyginimų dydžio ir struktūros, taip pat stebėti
vyresniosios vadovybės atlyginimų dydį ir struktūrą,
remiantis atitinkama informacija, kurią pateikia vykdomieji
direktoriai ir valdymo organų nariai.
4.13.2. Tuo atveju, kai reikia spręsti skatinimo klausimą,
susijusį su akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis su
akcijomis susijusiomis skatinimo priemonėmis, kurios gali
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būti taikomos direktoriams arba kitiems darbuotojams,
komitetas turėtų:
1) apsvarstyti bendrą tokių skatinimo sistemų taikymo
politiką, ypatingą dėmesį skirdamas skatinimui, susijusiam
su akcijų pasirinkimo sandoriais, ir pateikti kolegialiam
organui su tuo susijusius pasiūlymus;
2) išnagrinėti informaciją, kuri pateikta šiuo klausimu
bendrovės metiniame pranešime ir dokumentuose,
skirtuose akcininkų susirinkimui;
3) pateikti kolegialiam organui pasiūlymus dėl pasirinkimo
sandorių pasirašant akcijas arba pasirinkimo sandorių
perkant akcijas alternatyvos apibrėžiant tokios alternatyvos
suteikimo priežastis ir pasekmes.
4.13.3. Atlyginimo komitetas turėtų informuoti akcininkus
apie savo funkcijų vykdymą ir tuo tikslu dalyvauti
metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
4.14. Audito komitetas.
Neaktualu
4.14.1. Pagrindinės audito komiteto funkcijos turėtų būti
šios:
1) stebėti bendrovės teikiamos finansinės informacijos
vientisumą, ypatingą dėmesį skiriant bendrovės ir jos
grupės naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir
nuoseklumui (įskaitant bendrovių grupės finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo kriterijus);
2) mažiausiai kartą per metus peržiūrėti vidaus kontrolės ir
rizikos valdymo sistemas, siekiant užtikrinti, kad
pagrindinės rizikos (įskaitant riziką, susijusią su
galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymusi) yra tinkamai
nustatytos, valdomos ir apie jas atskleidžiama informacija;
3) užtikrinti vidaus audito funkcijų veiksmingumą, be kita
ko, teikiant rekomendacijas dėl vidaus audito padalinio
vadovo parinkimo, skyrimo, pakartotinio skyrimo bei
atleidimo ir dėl šio padalinio biudžeto, taip pat stebint, kaip
bendrovės administracija reaguoja į šio padalinio išvadas ir
rekomendacijas. Jei bendrovėje nėra vidaus audito
funkcijos, komitetas poreikį turėti šią funkciją turėtų
įvertinti bent kartą per metus;
4) teikti kolegialiam organui rekomendacijas, susijusias su
išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu
skyrimu ir atleidimu (tai atlieka bendrovės visuotinis
akcininkų susirinkimas) bei sutarties su audito įmone
sąlygomis. Komitetas turėtų ištirti situacijas, dėl kurių
audito įmonei ar auditoriui atsiranda pagrindas
atsistatydinti, ir pateikti rekomendacijas dėl tokiu atveju
būtinų veiksmų;
5) stebėti išorės audito įmonės nepriklausomumą ir
objektyvumą, ypač svarbu patikrinti, ar audito įmonė
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su audito partnerių
rotacija, taip pat būtina patikrinti atlyginimo, kurį
bendrovė moka audito įmonei, dydį ir panašius dalykus.
Siekiant užkirsti kelią esminiams interesų konfliktams,
komitetas, remdamasis inter alia išorės audito įmonės
skelbiamais duomenimis apie visus atlyginimus, kuriuos
audito įmonei bei jos tinklui moka bendrovė ir jos grupė,
turėtų nuolat prižiūrėti ne audito paslaugų pobūdį ir
mastą. Komitetas, vadovaudamasis 2002 m. gegužės 16 d.
Komisijos rekomendacijoje 2002/590/EB įtvirtintais
principais ir gairėmis, turėtų nustatyti ir taikyti formalią
politiką, apibrėžiančią ne audito paslaugų rūšis, kurių
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pirkimas iš audito įmonės yra: a) neleidžiamas; b)
leidžiamas komitetui išnagrinėjus ir c) leidžiamas be
kreipimosi į komitetą;
6) tikrinti išorės audito proceso veiksmingumą ir
administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito
įmonė pateikia laiške vadovybei.
4.14.2. Visi komiteto nariai turėtų būti aprūpinti išsamia
informacija, susijusia su specifiniais bendrovės apskaitos,
finansiniais ir veiklos ypatumais. Bendrovės administracija
turėtų informuoti audito komitetą apie svarbių ir neįprastų
sandorių apskaitos būdus, kai apskaita gali būti vykdoma
skirtingais būdais. Šiuo atveju ypatingas dėmesys turėtų
būti skiriamas bendrovės veiklai ofšoriniuose centruose ir
(ar) per specialios paskirties įmones (organizacijas)
vykdomai veiklai bei tokios veiklos pateisinimui.
4.14.3. Audito komitetas turėtų nuspręsti, ar jo
posėdžiuose turi dalyvauti (jei taip, tai kada) kolegialaus
valdymo organo pirmininkas, bendrovės vadovas,
vyriausiasis finansininkas (arba viršesni darbuotojai,
atsakingi už finansus bei apskaitą), vidaus auditorius ir
išorės auditorius. Komitetas turėtų turėti galimybę
prireikus susitikti su atitinkamais asmenimis,
nedalyvaujant vykdomiesiems direktoriams ir valdymo
organų nariams.
4.14.4. Vidaus ir išorės auditoriams turėtų būti užtikrinti
ne tik veiksmingi darbiniai santykiai su administracija, bet
ir neribotos galimybės susisiekti su kolegialiu organu. Šiuo
tikslu audito komitetas turėtų veikti kaip pagrindinė
instancija ryšiams su vidaus ir išorės auditoriais palaikyti.
4.14.5. Audito komitetas turėtų būti informuotas apie
vidaus auditorių darbo programą ir gauti vidaus audito
ataskaitas arba periodinę santrauką. Audito komitetas taip
pat turėtų būti informuotas apie išorės auditorių darbo
programą ir turėtų iš audito įmonės gauti ataskaitą, kurioje
būtų aprašomi visi ryšiai tarp nepriklausomos audito
įmonės ir bendrovės bei jos grupės. Komitetas turėtų laiku
gauti informaciją apie visus su bendrovės auditu susijusius
klausimus.
4.14.6. Audito komitetas turėtų tikrinti, ar bendrovė laikosi
galiojančių nuostatų, reglamentuojančių darbuotojų
galimybę pateikti skundą arba anonimiškai pranešti apie
įtarimus, kad bendrovėje daromi svarbūs pažeidimai
(dažniausiai pranešama nepriklausomam kolegialaus
organo nariui), ir turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta
tvarka proporcingam ir nepriklausomam tokių klausimų
tyrimui ir atitinkamiems tolesniems veiksmams.
4.14.7. Audito komitetas turėtų teikti kolegialiam organui
savo veiklos ataskaitas bent kartą per šešis mėnesius, tuo
metu, kai tvirtinamos metinės ir pusės metų ataskaitos.
4.15. Kiekvienais metais kolegialus organas turėtų atlikti
Ne
savo veiklos įvertinimą. Jis turėtų apimti kolegialaus
organo struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti
kaip grupė vertinimą, taip pat kiekvieno kolegialaus organo
nario ir komiteto kompetencijos ir darbo efektyvumo
vertinimą bei vertinimą, ar kolegialus organas pasiekė
nustatytų veiklos tikslų. Kolegialus organas turėtų bent
kartą per metus paskelbti (kaip dalį informacijos, kurią
bendrovė kasmet skelbia apie savo valdymo struktūras ir
praktiką) atitinkamą informaciją apie savo vidinę
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Valdyba neturi savo vidinės
struktūros, jos darbas nėra vykdomas
komitetuose (Atlyginimų, Audito
Skyrimo ir pan.), nes jie nėra
sudaromi. Valdybos nariams nėra
deleguotas atskirų Bendrovės veiklos
sričių kuravimas ar vadovavimas, o
visi klausimais nagrinėjami ir
priimami kolegialiai.
Nei INVEGOS akcininkas, nei valdyba
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organizaciją ir veiklos procedūras, taip pat nurodyti, kokius
esminius pokyčius nulėmė kolegialaus organo atliktas savo
veiklos įvertinimas.

savo iniciatyva nebuvo nustačiusi
konkrečių valdybos veiklos tikslų
2013 m., kurių pasiekimo rezultato ar
darbo efektyvumo vertinimas būtų
tikslingas

V principas: Bendrovės kolegialių organų darbo tvarka
Bendrovėje nustatyta kolegialių priežiūros ir valdymo organų darbo tvarka turėtų užtikrinti efektyvų šių
organų darbą ir sprendimų priėmimą, skatinti aktyvų bendrovės organų bendradarbiavimą.
5.1. Bendrovės kolegialiems priežiūros ir valdymo
Taip
organams (šiame principe sąvoka kolegialūs organai apima
tiek kolegialius priežiūros, tiek valdymo organus) vadovauja
šių organų pirmininkai. Kolegialaus organo pirmininkas
yra atsakingas už kolegialaus organo posėdžių tinkamą
sušaukimą. Pirmininkas turėtų užtikrinti tinkamą visų
kolegialaus organo narių informavimą apie šaukiamą
posėdį ir posėdžio darbotvarkę. Jis taip pat turėtų
užtikrinti tinkamą vadovavimą kolegialaus organo
posėdžiams bei tvarką ir darbingą atmosferą posėdžio
metu.

Bendrovės valdybos posėdžiams
vadovauja valdybos pirmininkas.
Valdybos darbą organizuoti padeda
valdybos posėdžių sekretorius Bendrovės referentas.

5.2. Bendrovės kolegialių organų posėdžius
Taip
rekomenduojama rengti atitinkamu periodiškumu, pagal iš
anksto patvirtintą grafiką. Kiekviena bendrovė pati
sprendžia, kokiu periodiškumu šaukti kolegialių organų
posėdžius, tačiau rekomenduojama juos rengti tokiu
periodiškumu, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas
esminių bendrovės valdymo klausimų sprendimas.
Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų būti šaukiami
bent kartą per metų ketvirtį, o bendrovės valdybos
posėdžiai - bent kartą per mėnesį.

Bendrovės valdybos posėdžiai vyksta
paprastai kartą į savaitę iš anksto
suderintą dieną (parastai pentadienį).
Apie šaukiamą valdybos posėdį ir
siūlomą posėdžio darbotvarkę
valdybos nariai informuojami
asmeniškai elektroniniu paštu.

5.3. Kolegialaus organo nariai apie šaukiamą posėdį turėtų Taip
būti informuojami iš anksto, kad turėtų pakankamai laiko
tinkamai pasirengti posėdyje nagrinėjamų klausimų
svarstymui ir galėtų vykti naudinga diskusija, po kurios
būtų priimami tinkami sprendimai. Kartu su pranešimu
apie šaukiamą posėdį kolegialaus organo nariams turėtų
būti pateikta visa reikalinga, su posėdžio darbotvarke
susijusi medžiaga. Darbotvarkė posėdžio metu neturėtų
būti keičiama ar papildoma, išskyrus atvejus, kai posėdyje
dalyvauja visi kolegialaus organo nariai arba kai
neatidėliotinai reikia spręsti svarbius bendrovei klausimus.

Apie šaukiamą valdybos posėdį ir
siūlomą posėdžio darbotvarkę
valdybos nariai informuojami
asmeniškai elektroniniu paštu. Pagal
valdybos darbo reglamentą, valdybos
nariai informaciją apie šaukiamą
posėdį, posėdžio darbotvarkę ir visą,
su posėdyje numatytais svarstyti
klausimais susijusią, medžiagą gauna
ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
Darbotvarkė posėdžio metu
nekeičiama, išskyrus atvejus, kai
posėdyje dalyvauja visi valdybos nariai
arba kai nedalyvaujantys nariai
sutinka su darbotvarkės pakeitimu.
Valdybos nariams neprieštaraujant bei
tais atvejais, kai atitinkamas valdybos
sprendimas turi būti priimamas
skubos tvarka, atitinkama medžiaga
valdybos nariams gali būti teikiama
vėliau nei prieš 3 darbo sienas iki
posėdžio datos.

5.4. Siekiant koordinuoti bendrovės kolegialių organų
darbą bei užtikrinti efektyvų sprendimų priėmimo procesą,
bendrovės kolegialių priežiūros ir valdymo organų
pirmininkai turėtų tarpusavyje derinti šaukiamų posėdžių

Bendrovė negali įgyvendinti šios
rekomendacijos, nes Bendrovėje
sudaroma tik valdyba.
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datas, jų darbotvarkes, glaudžiai bendradarbiauti
spręsdami kitus su bendrovės valdymu susijusius
klausimus. Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžiai turėtų
būti atviri bendrovės valdybos nariams, ypač tais atvejais,
kai posėdyje svarstomi klausimai, susiję su valdybos narių
atšaukimu, atsakomybe, atlyginimo nustatymu.
VI principas: Nešališkas akcininkų traktavimas ir akcininkų teisės
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti nešališką visų akcininkų, įskaitant smulkiuosius bei
užsieniečius, traktavimą. Bendrovės valdymo sistema turėtų apsaugoti akcininkų teises.
6.1. Rekomenduojama, kad bendrovės kapitalą sudarytų
tik tokios akcijos, kurios jų turėtojams suteikia vienodas
balsavimo, nuosavybės, dividendų ir kitas teises.

Taip

6.2. Rekomenduojama sudaryti investuotojams sąlygas iš
anksto, t.y. prieš perkant akcijas, susipažinti su
išleidžiamų naujų ar jau išleistų akcijų suteikiamomis
teisėmis.

Neaktualu

Bendrovės akcijos nėra platinamos
viešai, visų akcijų savininkas yra
valstybė, kurią atstovauja ŪM

6.3. Bendrovei ir jos akcininkams svarbūs sandoriai, tokie
kaip bendrovės turto perleidimas, investavimas, įkeitimas
ar kitoks apsunkinimas, turėtų gauti visuotinio akcininkų
susirinkimo pritarimą. Visiems akcininkams turėtų būti
sudarytos vienodos galimybės susipažinti ir dalyvauti
priimant bendrovei svarbius sprendimus, įskaitant
paminėtų sandorių tvirtinimą.

Ne

Bendrovės akcininkai tvirtina
sandorius, kurių tvirtinimui jiems
numatytos teisės pagal Akcinių
bendrovių įstatymą ir Bendrovės
įstatus.

6.4. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir
Neaktualu
vedimo procedūros turėtų sudaryti akcininkams lygias
galimybes dalyvauti susirinkime ir neturėtų pažeisti
akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta visuotinio
akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturėtų
užkirsti kelio aktyviam akcininkų dalyvavimui susirinkime.

Visų akcijų savininkas yra valstybė,
kurią atstovauja ŪM. Visuotinio
akcininkų susirinkimo kompetencijai
priskirtais klausimas LR ūkio
ministras pasisako priimdamas
atitinkamą rašytinį sprendimą

6.5. Siekiant užtikrinti užsienyje gyvenančių akcininkų
teisę susipažinti su informacija, esant galimybei,
rekomenduojama visuotiniam akcininkų susirinkimui
parengtus dokumentus iš anksto paskelbti viešai
prieinamai bendrovės interneto tinklalapyje ne tik lietuvių
kalba, bet ir anglų kalba ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą po jo
pasirašymo ir (ar) priimtus sprendimus taip pat
rekomenduojama paskelbti viešai prieinamai bendrovės
interneto tinklalapyje lietuvių ir anglų kalba ir (ar) kitomis
užsienio kalbomis. Bendrovės interneto tinklalapyje viešai
prieinamai gali būti skelbiama ne visa dokumentų apimtis,
jei jų viešas paskelbimas galėtų pakenkti bendrovei arba
būtų atskleistos bendrovės komercinės paslaptys.

Neaktualu

Visa informacija teikiama ŪM
tiesiogiai raštu nurodytam ŪM
padaliniui ir ar valstybės tarnautojui.

6.6. Akcininkams turėtų būti sudarytos galimybės balsuoti
akcininkų susirinkime asmeniškai jame dalyvaujant arba
nedalyvaujant. Akcininkams neturėtų būti daroma jokių
kliūčių balsuoti iš anksto raštu, užpildant bendrąjį
balsavimo biuletenį.

Neaktualu

Visų akcijų savininkas yra valstybė,
kurią atstovauja ŪM. ŪM tiek turtines
tiek neturtines akcininko teises
realizuoja priimdama rašytinį
sprendimą visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijai priskirtais
klausimas
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6.7. Siekiant padidinti akcininkų galimybes dalyvauti
Neaktualu
akcininkų susirinkimuose, bendrovėms rekomenduojama
plačiau taikyti modernias technologijas ir tokiu būdu
sudaryti akcininkams galimybę dalyvauti ir balsuoti
akcininkų susirinkimuose naudojantis elektroninių ryšių
priemonėmis. Tokiais atvejais turi būti užtikrintas
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
dalyvavusiojo ir balsavusiojo tapatybę. Be to, bendrovės
galėtų sudaryti sąlygas akcininkams, ypač užsienyje
gyvenantiems akcininkams, akcininkų susirinkimus stebėti
pasinaudojant modernių technologijų priemonėmis.

Visų akcijų savininkas yra valstybė,
kurią atstovauja ŪM. ŪM tiek turtines
tiek neturtines akcininko teises
realizuoja priimdama rašytinį
sprendimą visuotinio akcininkų
susirinkimo kompetencijai priskirtais
klausimas

VII principas: Interesų konfliktų vengimas ir atskleidimas
Bendrovės valdymo sistema turėtų skatinti bendrovės organų narius vengti interesų konfliktų bei
užtikrinti skaidrų ir efektyvų bendrovės organų narių interesų konfliktų atskleidimo mechanizmą.
7.1. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų
Taip
vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar
gali prieštarauti bendrovės interesams. Jeigu tokia situacija
vis dėlto atsirado, bendrovės priežiūros ar valdymo organo
narys turėtų per protingą terminą pranešti kitiems to
paties organo nariams arba jį išrinkusiam bendrovės
organui, arba bendrovės akcininkams apie tokią interesų
prieštaravimo situaciją, nurodyti interesų pobūdį ir, jeigu
įmanoma, vertę.

Valdymo organų nariai elgiasi taip,
kad interesų konfliktų nekiltų, todėl
praktikoje jų nepasitaikė.
Esant galimam interesų konfliktų
valdybos narys privalo informuoti
valdybą ir nusišalinti nuo atitinkamos
klausimo nagrinėjimo ir priėmimo.
Nuo 2014 m. pradžios apie galimą
interesų konfliktą papildomai
informuojama ŪM , kuri sprendžia
interesų konflikto situaciją.

7.2. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys negali
Taip
painioti bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo
nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba
informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo
nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti
be bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo
įgalioto kito bendrovės organo sutikimo.

7.1 punkto paaiškinimas

7.3. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys gali
Taip
sudaryti sandorį su bendrove, kurios organo narys jis yra.
Apie tokį sandorį (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų
vertės arba sudarytus vykdant įprastinę bendrovės veiklą
bei standartinėmis sąlygomis) jis privalo nedelsdamas raštu
arba žodžiu, įrašant tai į posėdžio protokolą, pranešti
kitiems to paties organo nariams arba jį išrinkusiam
bendrovės organui, arba bendrovės akcininkams. Šioje
rekomendacijoje įvardytų sandorių sudarymui taip pat
taikoma 4.5 rekomendacija.

7.1 punkto paaiškinimas

7.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organo narys turėtų
susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl
sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs
asmeniniu ar dalykiniu interesu.

7.1 punkto paaiškinimas

Taip

VIII principas: Bendrovės atlyginimų politika
Bendrovėje nustatyta atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų tvirtinimo, peržiūrėjimo ir
paskelbimo tvarka turėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir piktnaudžiavimui nustatant
direktorių atlyginimus, taip pat užtikrinti bendrovės atlyginimų politikos bei direktorių atlyginimų
viešumą ir skaidrumą.
8.1. Bendrovė turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos
ataskaitą (toliau - atlyginimų ataskaita), kuri turėtų būti

Taip
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aiški ir lengvai suprantama. Ši atlyginimų ataskaita turėtų
būti paskelbta ne tik kaip bendrovės metinio pranešimo
dalis, bet turėtų būti skelbiama ir bendrovės interneto
tinklalapyje.
8.2. Atlyginimų ataskaitoje daugiausia dėmesio turėtų būti Taip
skiriama bendrovės direktorių atlyginimų politikai
ateinančiais, o kur tinka - ir tolesniais, finansiniais metais.
Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų
politika buvo įgyvendinama praėjusiais finansiniais metais.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams
bendrovės atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su
praėjusiais finansiniais metais.

Informacija apie bendrą Bendrovės
vadovams per metus išmokėtų
atlyginimų sumą kasmet viešai
skelbiama Bendrovės metiniame
pranešime.

8.3. Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši
Ne
informacija:
1) direktorių atlyginimų kintamų ir nekintamų
sudedamųjų dalių santykis ir jo paaiškinimas;
2) pakankama informacija apie veiklos rezultatų
vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama teisė dalyvauti
akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba
kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis;
3) paaiškinimas, kuo pasirinkti veiklos rezultatų
vertinimo kriterijai naudingi ilgalaikiams bendrovės
interesams;
4) metodų, taikomų siekiant nustatyti, ar tenkinami
veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, paaiškinimas;
5) pakankamai išsami informacija apie kintamos
sudedamosios atlyginimo dalies mokėjimo atidėjimo
laikotarpius;
6) pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos
rezultatų ryšį;
7) pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kurios
kitos ne pinigais gaunamos naudos kriterijai ir jų
pagrindimas;
8) pakankamai išsami informacija apie išeitinių išmokų
politiką;
9) pakankamai išsami informacija apie akcijomis pagrįsto
atlyginimo teisių suteikimo laikotarpį, kaip nurodyta 8.13
punkte;
10) pakankamai išsami informacija apie akcijų išlaikymą
po teisių suteikimo, kaip nurodyta 8.15 punkte;
11) pakankamai išsami informacija apie panašių bendrovių
grupių, kurių atlyginimo nustatymo politika buvo
analizuojama siekiant nustatyti susijusios bendrovės
atlyginimų nustatymo politiką, sudėtį.
12) direktoriams skirtos papildomos pensijos arba
ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių
aprašymas;
13) atlyginimų ataskaitoje neturėtų būti komerciniu
požiūriu neskelbtinos informacijos.

Sutartis su Bendrovės administracijos
vadovais sudaro ir tvirtina Bendrovės
valdyba. Šios sutartys yra
konfidencialios ir jų turinys bei
sąlygos viešai neskelbiamos.
Bendrovėje nėra darbuotojų skatinimo
ar atlyginimo Bendrovės akcijomis
sistemos. Taip pat nėra schemų,
susijusių su pensijomis.

8.4. Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti
Ne
apibendrinama ir paaiškinama bendrovės politika, susijusi
su sutarčių, sudaromų su vykdomaisiais direktoriais ir
valdymo organų nariais, sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter
alia, informaciją apie sutarčių su vykdomaisiais direktoriais
ir valdymo organų nariais trukmę, taikomus pranešimo
apie išėjimą iš darbo terminus ir išsamią informaciją apie
išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su
vykdomaisiais direktoriais ir valdymo organų nariais

Sutartis su Bendrovės administracijos
vadovais sudaro ir tvirtina Bendrovės
valdyba. Šios sutartys yra
konfidencialios ir jų turinys bei
sąlygos viešai neskelbiamos.
Darbo sutartyse su įmonės vadovu
nėra nustatyta jokių papildomų
garantijų ir sąlygų. nei nustatyta
Darbo kodekse. Susitarimus dėl
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nutraukimu pirma laiko

išeitinių kompensacijų dydžių
papildomai nėra susitarta, nes
maksimalų dydį nustato LR
Vyriausybės nutarimas.

8.5. Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriama
Ne
atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais,
turėtų būti išsamiai paskelbiama atlyginimų ataskaitoje.
Šiame dokumente turėtų būti pateikta bent 8.5.1-8.5.4
punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį,
kuris bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo
atitinkamų finansinių metų laikotarpiu.
8.5.1. Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba)
tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:
1) bendra atlyginimo suma, sumokėta arba mokėtina
direktoriui už paslaugas, suteiktas praėjusiais finansiniais
metais, įskaitant, jei taikoma, dalyvavimo mokesčius,
nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
2) atlyginimas ir privilegijos, gautos iš bet kurios įmonės,
priklausančios tai pačiai grupei;
3) atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba)
premijos, bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba)
pelno dalis buvo paskirtos;
4) jei tai leidžiama pagal įstatymus, kiekvienas esminis
papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už
specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms
direktoriaus funkcijoms;
5) kompensacija, gautina arba sumokėta kiekvienam
vykdomajam direktoriui ar valdymo organų nariui,
pasitraukusiam iš savo pareigų praėjusiais finansiniais
metais;
6) bendra apskaičiuota naudos, kuri laikoma atlyginimu ir
suteikiama ne pinigais, vertė, jeigu tokia nauda neturi būti
nurodyta pagal 1-5 punktus.
8.5.2. Turėtų būti pateikiama ši informacija, susijusi su
akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo
sandoriuose, ir (arba) su visomis kitomis darbuotojų
skatinimo akcijomis sistemomis:
1) praėjusiais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų
akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius
ir taikymo sąlygos;
2) akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per
praėjusius finansinius metus, nurodant kiekvieno sandorio
akcijų skaičių bei realizavimo kainą, arba dalyvavimo
darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių
metų pabaigoje;
3) finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų
pasirinkimo sandorių skaičius, jų realizavimo kaina,
realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;
4) visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai
ateinančiais finansiniais metais.
8.5.3. Turėtų būti pateikiama ši su papildomų pensijų
schemomis susijusi informacija:
1) kai pensijų schema yra apibrėžtų išmokų, pagal ją
direktorių sukauptų išmokų pokyčiai atitinkamais
finansiniais metais;
2) kai pensijų schema yra apibrėžtų įmokų, išsami
informacija apie įmokas, kurias už direktorių sumokėjo
arba turėtų sumokėti bendrovė atitinkamais finansiniais
metais.

Bendrovė metiniame pranešime
atskleidžia informaciją apie bendras
su darbuotojais susijusias sąnaudas,
bendrą Bendrovės vadovams per
metus išmokėtų atlyginimų sumą
Taip pat metiniame pranešime
pateikiama informacija apie
sandorius, sudarytus su valdybos
nariais ir vadovais.
Informacija apie vadovo vidutinį
darbo užmokestį teisės aktų nustatyta
tvarka skelbiama tiek INVEGOS
internetiniame puslapyje, tiek
metiniuose bei tarpiniuose
pranešimuose
Bendrovėje nėra darbuotojų skatinimo
ar atlyginimo Bendrovės akcijomis
sistemos. Taip pat nėra schemų,
susijusių su pensijomis.
Bendrovė netaiko schemų, pagal
kurias darbuotojams, įskaitant ir
vadovus, būtų atlyginama akcijomis,
akcijų pasirinkimo sandoriais ar
kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba
būti atlyginamam remiantis akcijų
kainų pokyčiais.
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8.5.4. Turėtų būti nurodytos sumos, kurias bendrovė arba
bet kuri dukterinė bendrovė ar įmonė, įtraukta į bendrovės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, išmokėjo kaip
paskolas, išankstines išmokas ir garantijas kiekvienam
asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo
atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant
nesumokėtas sumas ir palūkanų normą
8.6. Kai atlyginimų nustatymo politikoje numatomos
Taip
kintamos sudedamosios atlyginimo dalys, bendrovės turėtų
nustatyti kintamos sudedamosios atlyginimo dalies dydžio
ribas. Nekintama atlyginimo dalis turėtų būti pakankama,
kad bendrovė galėtų nemokėti kintamos sudedamosios
atlyginimo dalies tuo atveju, kai veiklos rezultatų vertinimo
kriterijai netenkinami.
8.7. Kintamų sudedamųjų atlyginimo dalių skyrimas
turėtų priklausyti nuo iš anksto nustatytų ir išmatuojamų
veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.

Paslaugas parduodančių darbuotojų
atlyginimą sudaro nekintama ir
kintama dalys. Kintama dalis tiesiogiai
priklauso nuo Bendrovės veiklos
rezultatų pasiekimo. Ši darbo
užmokesčio struktūra taikoma
daugeliui Bendrovės darbuotojų.

Taip

8.8. Kai yra skiriama kintama sudedamoji atlyginimo dalis, Ne
didžiosios šios kintamos sudedamosios atlyginimo dalies
mokėjimas turėtų būti atidėtas tam tikram protingumo
kriterijus atitinkančiam laikotarpiui. Kintamos
sudedamosios atlyginimo dalies, kurios mokėjimas
atidedamas, dydis turėtų būti nustatytas pagal santykinę
kintamos sudedamosios atlyginimo dalies vertę, lyginat ją
su nekintama atlyginimo dalimi.

Atitinkamą įmonės vadovo, jo
pavaduotojų ir vyr, finansininko darbo
užmokesčio struktūrą nustato LR
Vyriausybės nutarimas.
Tai nėra Bendrovei, nes tai nėra
papildomo vadovybės skatinimo
schema, kai kintamosios dalies
atidėjimas yra būtinas, siekiant
tinkamai įvertinti rezultatų pasiekimą
ilguoju periodu, neleidžiant vadovams
prisiimti nepamatuotai per didelę
riziką trumpuoju laikotarpiu.

8.9. Į susitarimus su vykdomaisiais direktoriais arba
Ne
valdymo organų nariais turėtų būti įtraukta nuostata,
leidžianti bendrovei susigrąžinti kintamą sudedamąją
atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta remiantis duomenimis,
kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.

8.8.punkto paaiškinimas

8.10. Išeitinės išmokos neturėtų viršyti nustatytos sumos
arba nustatyto metinių atlyginimų skaičiaus ir apskritai
neturėtų būti didesnės negu dvejų metų nekintamos
atlyginimo dalies arba jos ekvivalento suma.

Taip

Išeitinės išmokos dydis numatytas
Darbo kodekse, o šalių susitarimo
atveju negali viršyti 4 mėnesinių
vidutinių darbo užmokesčio dydžių.

8.11. Išeitinės išmokos neturėtų būti mokamos, jei darbo
sutartis nutraukiama dėl blogų veiklos rezultatų.

Taip

8.12. Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija, susijusi
su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio
metu nustatoma bendrovės direktorių atlyginimų politika.
Informacija turėtų apimti duomenis, jei taikoma, apie
atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su bendrove
nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi
nustatant atlyginimų politiką, vardus ir pavardes bei
metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmenį.

Ne

8.13. Tuo atveju, kai atlyginimas yra pagrįstas akcijų
skyrimu, teisė į akcijas neturėtų būti suteikiama
mažiausiai trejus metus po jų skyrimo.

Neaktualu

8.14. Akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis
įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų kainos
pokyčiais, neturėtų būti naudojamasi mažiausiai trejus

Neaktualu
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metus po jų skyrimo. Teisės į akcijas suteikimas ir teisė
pasinaudoti akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis
teisėmis įsigyti akcijų arba gauti atlygį, pagrįstą akcijų
kainos pokyčiais, turėtų priklausyti nuo iš anksto
nustatytų ir išmatuojamų veiklos rezultatų vertinimo
kriterijų.
8.15. Po teisių suteikimo direktoriai turėtų išlaikyti tam
tikrą skaičių akcijų iki jų kadencijos pabaigos,
priklausomai nuo poreikio padengti kokias nors išlaidas,
susijusias su akcijų įsigijimu. Akcijų, kurias reikia
išlaikyti, skaičius turi būti nustatytas, pavyzdžiui, dviguba
bendro metinio atlyginimo (nekintamoji plius kintamoji
dalis) vertė.

Neaktualu

8.16. Į direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių Neaktualu
atlyginimą neturėtų būti įtraukiami akcijų pasirinkimo
sandoriai.
8.17. Akcininkai, visų pirma instituciniai akcininkai, turėtų Neaktualu
būti skatinami dalyvauti visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose ir balsuoti direktorių atlyginimų nustatymo
klausimais.
8.18. Nemenkinant organų, atsakingų už direktorių
atlyginimų nustatymą, vaidmens, atlyginimų politika arba
bet kuris esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti
įtraukiamas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama
akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Balsavimas gali būti privalomojo arba
patariamojo pobūdžio.

Ne

8.19. Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama
Neaktualu
akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis
teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamam remiantis
akcijų kainų pokyčiais, iki jų taikymo pradžios turėtų
pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų
susirinkime priimdami atitinkamą sprendimą. Pritarimas
turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų
spręsti dėl atskiriems direktoriams pagal tą schemą
suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos. Visiems
esminiams schemų sąlygų pakeitimams iki jų taikymo
pradžios taip pat turėtų pritarti akcininkai, priimdami
sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas
siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie
siūlomų pakeitimų poveikį.
8.20. Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas
turėtų būti gaunamas šiais klausimais:
1) atlyginimo direktoriams skyrimas remiantis akcijomis
pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo
sandorius;
2) maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymas ir
pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygos;
3) laikotarpis, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti
realizuoti;
4) kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo
kainos pokyčio nustatymo sąlygos, jeigu įstatymai tai
leidžia;
5) visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos,

Neaktualu
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kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems
bendrovės darbuotojams.
Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat
turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už
direktorių atlyginimą atsakingas organas gali paskirti
šiame punkte išvardytų tipų kompensacijas atskiriems
direktoriams.
8.21. Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės įstatai, Neaktualu
kiekvienam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui,
pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas
žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai
nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per
keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat
turėtų pritarti akcininkai.
8.22. 8.19 ir 8.20 punktai neturėtų būti taikomi
schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis
siūlomas bendrovės darbuotojams arba bet kurios
dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti
schemoje, ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame
akcininkų susirinkime.

Neaktualu

8.23. Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą,
Neaktualu
kuriame ketinama svarstyti 8.19 punkte nurodytą
sprendimą, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė
susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiu
informaciniu pranešimu (šie dokumentai turėtų būti
paskelbti bendrovės tinklalapyje). Šiame pranešime turėtų
būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemas
reglamentuojantis tekstas arba šių schemų pagrindinių
sąlygų aprašymas, taip pat schemų dalyvių vardai ir
pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas
schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos ryšys.
Sprendimo projekte turėtų būti aiški nuoroda į pačią
schemą arba pateikta pagrindinių jos sąlygų santrauka.
Akcininkams taip pat turėtų būti pateikta informacija apie
tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios
reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas
įgyvendinti: turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė
ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje
ar išleisti naujų akcijų. Taip pat turėtų būti pateikta
schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo
schemos taikymo, apžvalga. Šiame punkte nurodyta
informacija turėtų būti paskelbta bendrovės interneto
tinklalapyje.
IX principas: Interesų turėtojų vaidmuo bendrovės valdyme
Bendrovės valdymo sistema turėtų pripažinti interesų turėtojų teises, įtvirtintas įstatymuose, ir skatinti
aktyvų bendrovės ir interesų turėtojų bendradarbiavimą kuriant bendrovės gerovę, darbo vietas ir
finansinį stabilumą. Šio principo kontekste sąvoka interesų turėtojai apima investuotojus, darbuotojus,
kreditorius, tiekėjus, klientus, vietos bendruomenę ir kitus asmenis, turinčius interesų konkrečioje
bendrovėje.
9.1. Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad būtų Ne
gerbiamos tos interesų turėtojų teisės, kurias gina
įstatymai.
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administruoja ES struktūrinę parama
ir pan., interesų turėtojų dalyvavimas
ar įtakos turėjimas Bendrovės
valdymui ar veiklai nėra skatintinas
dėl interesų konfliktų rizikos ir
nešališkumo, lygiateisiškumo, ir kitų
principų laikymosi įgyvendinimo.
INVEGA visų pirma įgyvendina
valstybės politika SVV skatinimo,
konkurencingumo stiprinimo,
užimtumo didinimo srityse.
Šiame skyriuje minimų rekomendacijų
įgyvendinimas nesutampa su
INVEGOS misija ir neprisidėtų prie
strateginių tikslų efektyvesnio
įgyvendinimo
9.2. Bendrovės valdymo sistema turėtų sudaryti sąlygas
interesų turėtojams dalyvauti bendrovės valdyme įstatymų
nustatyta tvarka. Interesų turėtojų dalyvavimo bendrovės
valdyme pavyzdžiai galėtų būti darbuotojų kolektyvo
dalyvavimas priimant svarbius bendrovei sprendimus,
konsultacijos su darbuotojų kolektyvu bendrovės valdymo
ir kitais svarbiais klausimais, darbuotojų dalyvavimas
bendrovės akciniame kapitale, kreditorių įtraukimas į
bendrovės valdymą bendrovės nemokumo atvejais ir kt.

Ne

9.1 punkto paaiškinimas

9.3. Kai interesų turėtojai dalyvauja bendrovės valdymo
procese, jiems turėtų būti sudaromos sąlygos susipažinti
su reikiama informacija.

Ne

9.1 punkto paaiškinimas

X principas: Informacijos atskleidimas
Bendrovės valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad informacija apie visus esminius bendrovės klausimus,
įskaitant finansinę situaciją, veiklą ir bendrovės valdymą, būtų atskleidžiama laiku ir tiksliai.
10.1. Bendrovė turėtų atskleisti informaciją apie:
1) bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus;
2) bendrovės tikslus;
3) asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų
paketą ar jį valdančius;
4) bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius,
bendrovės vadovą bei jų atlyginimą;
5) galimus numatyti esminius rizikos veiksnius;
6) bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat
sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės bendrovės veiklos
eigoje;
7) pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir
kitais interesų turėtojais;
8) bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją.
Šis sąrašas laikytinas minimaliu, ir bendrovės yra
skatinamos neapsiriboti tik informacijos, nurodytos šiame
sąraše, atskleidimu.

Taip

Informacija atskleidžiama metiniuose,
tarpiniuose pranešimuose ir
INVEGOS internetiniame tinklalapyje.

10.2. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 1 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri
yra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti
informaciją apie visos įmonių grupės konsoliduotus
rezultatus.

Neaktualu

INEVGA neturi dukterinių įmonių,
filialų ar atstovybių

10.3. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 4 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti

Taip

Informacija atskleidžiama metiniuose,
tarpiniuose pranešimuose
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informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų
narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir
potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų
sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti
bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės
vadovo iš bendrovės gaunamą atlyginimą ar kitokias
pajamas, kaip tai detaliau reglamentuojama VIII principe.
10.4. Atskleidžiant 10.1 rekomendacijos 7 punkte
nurodytą informaciją, rekomenduojama atskleisti
informaciją apie bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip
darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė,
santykius, įskaitant bendrovės politiką žmoniškųjų
išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo bendrovės
akciniame kapitale programas ir pan.

Taip

Informacija atskleidžiama metiniuose,
tarpiniuose pranešimuose

10.5. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu,
kad jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų
diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties
atžvilgiu. Informacija turėtų būti atskleidžiama visiems ir
vienu metu. Rekomenduojama, kad pranešimai apie
esminius įvykius būtų skelbiami prieš arba po Vilniaus
vertybinių popierių biržos prekybos sesijos, kad visi
bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų vienodas
galimybes susipažinti su informacija bei priimti
atitinkamus investicinius sprendimus.

Neaktualu

INVEGA neturi investuotojų ir
akcininkų, išskyrus visų akcijų
savininko teises atstovaujantį asmenį
– ŪM.

10.6. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti
Taip
informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų,
o teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintiną priėjimą
prie informacijos. Rekomenduojama informacijos
skleidimui didesniu mastu naudoti informacines
technologijas, pavyzdžiui, skelbti informaciją bendrovės
interneto tinklalapyje. Rekomenduojama informaciją skelbti
ir dėti į bendrovės interneto tinklalapį ne tik lietuvių, bet ir
anglų kalba, o esant galimybei ir poreikiui, ir kitomis
kalbomis.
10.7. Rekomenduojama bendrovės interneto tinklalapyje
skelbti bendrovės metinį pranešimą, finansinių ataskaitų
rinkinį bei kitas bendrovės rengiamas periodines
ataskaitas, taip pat siūloma į tinklalapį dėti bendrovės
pranešimus apie esminius įvykius bei bendrovės akcijų
kainų kitimą vertybinių popierių biržoje.

Taip

XI principas: Bendrovės audito įmonės parinkimas
Bendrovės audito įmonės parinkimo mechanizmas turėtų užtikrinti audito įmonės išvados ir nuomonės
nepriklausomumą.
11.1. Siekiant gauti objektyvią nuomonę dėl bendrovės
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, bendrovės metinių
finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
patikrinimą turėtų atlikti nepriklausoma audito įmonė.

Taip

11.2. Rekomenduojama, kad audito įmonės kandidatūrą
visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlytų bendrovės
stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje nesudaroma, bendrovės valdyba.

Taip
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Audito įmonės kandidatūrą
visuotiniam akcininkų susirinkimui
siūlo Bendrovės valdyba. Audito
paslaugas teikianti audito įmonė
atrenkama viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

11.3. Jei audito įmonė yra gavusi iš bendrovės užmokestį
Taip
už suteiktas ne audito paslaugas, bendrovė turėtų tai
atskleisti akcininkams. Šia informacija taip pat turėtų
disponuoti bendrovės stebėtojų taryba, o jeigu ji bendrovėje
nesudaroma, - bendrovės valdyba, svarstydama, kurią
audito įmonės kandidatūrą pasiūlyti visuotiniam akcininkų
susirinkimui.

2014 m. kovo 07 d.
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Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
BALANSAS
2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

49.422

78.747

124.429

136.022

173.851

214.769

26.746.651

22.243.247

26.746.651

22.243.247

TURTAS
A.

Ilgalaikis turtas

I.

Nematerialusis turtas

3

II.

Materialusis turtas

4

II.1.

Kita įranga ir įrengimai
Ilgalaikio materialiojo turto iš viso

III.
III.1.

IV.
IV.1.

Finansinis turtas

5

Iki termino pabaigos laikomos ilgalaikės Vyriausybės
obligacijos
Finansinio turto iš viso
Kitas ilgalaikis turtas
Atidėtojo pelno mokesčio turtas

20

Ilgalaikio turto iš viso
B.

Trumpalaikis turtas

I.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti
sutartys
Atsargos

I.1.
I.2.

II.

Išankstiniai apmokėjimai
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti
sutarčių iš viso
Per vienerius metus gautinos sumos

II.1.

Kitos gautinos sumos

II.2.

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

6

Per vienerius metus gautinų sumų iš viso
III.
III.1.
III.3.

Kitas trumpalaikis turtas

1.206.314
23.664.330

12.325

12.503

73.083

52.618

85.408

65.121

549.683

565.615

557.994

205.392

1.107.677

771.007

7

Iki termino pabaigos laikomos trumpalaikės
Vyriausybės obligacijos
Investicijos į trumpalaikius terminuotus indėlius
Trumpalaikio finansinio turto iš viso

IV.

989.589
27.910.091

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

8

10.267.916

5.862.447

3.408.412

13.575.276

13.676.328

19.437.723

11.142.241

2.433.970

Trumpalaikio turto iš viso

26.011.654

22.707.821

Turto iš viso

53.921.745

46.372.151

Pavestas administruoti INVEGA fondo turtas

540.301.362

190.231.332

Pavestas administruoti Garantijų fondo turtas

106.514.516

107.827.896

Pavestas administruoti Verslumo skatinimo fondo turtas
Pavesto administruoti turto iš viso

14

Nuosavo ir pavesto administruoti turto iš viso

41.493.834

42.186.220

688.309.712

340.245.448

742.231.457

386.617.599

(tęsinys kitame puslapyje)
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UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
BALANSAS
2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

(tęsinys)
Pastabos

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

30.000.000

30.000.000

-

-

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C.

Nuosavas kapitalas

I.

Kapitalas

II.

Perkainojimo rezervas (rezultatai)

III.

Rezervai

IV.

Nepaskirstytas pelnas (sukaupti nuostoliai)

9
10

-

-

4.655.154

(616.974)

34.655.154

29.383.026

11

20

20

15

2.783.816

3.525.843

2.783.816

3.525.843

Nuosavo kapitalo iš viso
D.

Dotacijos, subsidijos

E.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

I.

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai
įsipareigojimai
Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos

I.1.

II.
II.1.

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių
įsipareigojimų iš viso
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
Atidėjiniai

12

6.133.807

7.534.000

II.2.

Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos

15

3.304.290

3.811.720

II.3.

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

13

7.044.658

2.117.542

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių
įsipareigojimų iš viso

16.482.755

13.463.262

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

53.921.745

46.372.151

Pavesto administruoti INVEGA fondo įsipareigojimai

540.301.362

190.231.332

Pavesto administruoti Garantijų fondo įsipareigojimai

106.514.516

107.827.896

Pavesto administruoti Verslumo skatinimo fondo
įsipareigojimail
Pavestų administruoti fondų įsipareigojimai iš viso

14

Bendrovės ir pavestų administruoti fondų nuosavo
kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2014 m. kovo 07 d.
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41.493.834

42.186.220

688.309.712

340.245.448

742.231.457

386.617.599
(pabaiga)

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos
I.

Veiklos pajamos

17

II. Atidėjinių pasikeitimo ir garantijų išmokų sąnaudos
II.1

Atidėjinių pasikeitimas

II.2

Garantijų išmokų sąnaudos

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

5.339.420

6.479.321

1.400.194

2.636

12

III. Bendrasis pelnas
IV. Veiklos sąnaudos

(887.887)

(2.117.870)

5.851.727

4.364.087

(4.799.859)

(3.872.684)

18

IV.1 Veiklos sąnaudos
IV.2 Veiklos sąnaudų kompensavimas
V. Tipinės veiklos pelnas
VI. Kita veikla

3.980.252

3.033.243

5.032.120

3.524.646

8.153

VII. Finansinė ir investicinė veikla

19

VIII. Įprastinės veiklos pelnas
IX. Pagautė
X. Netekimai
XI. Pelnas prieš apmokestinimą
XII. Pelno mokestis

20

XIII. Grynasis pelnas

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2014 m. kovo 07 d.
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-

1.173.750

1.722.367

6.214.023

5.247.013

-

-

-

-

6.214.023

5.247.013

(941.895)

(783.979)

5.272.128

4.463.034

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pastabos

2011 m. gruodžio 31 d. likutis
Panaudoti rezervai

10

Grynasis metų pelnas
Įstatinio kapitalo didinimas

10

2012 m. gruodžio 31 d. likutis
Panaudoti rezervai

10

Grynasis metų pelnas
Įstatinio kapitalo didinimas
2013 m. gruodžio 31 d. likutis

Perkainojimo
rezervas
(rezultatai)

Kapitalas

Nepaskirstytas
pelnas (sukaupti
nuostoliai)

Rezervai

Iš viso

26.000.000

-

4.178.274

(9.258.282)

20.919.992

-

-

(4.178.274)

4.178.274

-

-

-

4.463.034

4.463.034

4.000.000

-

-

-

4.000.000

30.000.000

-

-

(616.974)

29.383.026

-

-

-

-

-

-

-

-

5.272.128

5.272.128

-

-

-

-

-

-

4.655.154

34.655.154

10
30.000.000

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
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UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.

Grynasis pelnas

I.2.

Nusidėvėjimas ir amortizacija

I.3.

Atidėto pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)

I.4.

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)

178

(1.888)

I.5.

Gautinų sumų vertės sumažėjimas

1.088.344

2.065.069

I.6.

Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas)

I.7.

Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)

I.8.
I.9.

5.272.128

4.463.034

92.983

94.507

216.725

(13.899)

(373.068)

(212.977)

3.854.707

(1.031.149)

Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamų (sumažėjimas)

(1.249.458)

(1.817.087)

Atidėjimų garantijoms (sumažėjimas)

(1.400.194)

I.10. Pelno mokesčio įsipareigojimų (sumažėjimas)

-

I.11. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo rezultatų eliminavimas
I.12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

(2.636)
(196.020)

8.642

743

(1.173.750)

(1.721.934)

6.337.237

1.625.763

II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimai

II.2.

(Investicijos) į terminuotus indėlius

(3.400.000)

(13.530.000)

II.3.

Terminuotų indėlių grąžinimas

13.500.000

18.380.000

II.4.

(Investicijos) į Lietuvos Vyriausybės obligacijas

(9.286.174)

(10.696.486)

II.5.

Gautos palūkanos už investicijas

1.627.354

1.552.506

II.6.

Kitos investicinės veiklos sąnaudos

(60.707)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai

(106.075)

(9.439)

(11.176)

2.371.034

(4.411.231)

-

-

III.

Finansinės veiklos pinigų srautai

IV.

Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)

8.708.271

(2.785.468)

VI.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje

2.433.970

5.219.438

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

11.142.241

2.433.970

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos sudarytos ir pasirašytos 2014 m. kovo 07 d.
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UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
1.

Bendroji informacija

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė.
Jos registracijos adresas yra:
Konstitucijos pr. 7,
LT – 09308, Vilnius,
Lietuva.
Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis yra detalizuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime
Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“, kuris reglamentuoja Bendrovės steigimą ir veiklą. Šio nutarimo
2.1 punkte yra nustatytos pagrindinės Bendrovės veiklos:
1) garantijų teikimas kredito įstaigoms už smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – „SVV“) subjektams suteikiamas
paskolas, taip pat garantijų teikimas kredito įstaigoms už daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir (ar)
daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučių namų modernizavimo
projektus, suteikiamas paskolas;
2) paskolų SVV subjektams teikimo administravimas;
3) dalinio paskolų palūkanų dengimo SVV subjektams administravimas;
4) teisės aktais deleguotų funkcijų Europos Sąjungos struktūrinės paramos naudojimo srityje vykdymas;
5) finansinės inžinerijos priemonių įgyvendinimas;
6) kitų verslo subjektų skatinimo ir finansinės paramos priemonių įgyvendinimas.
Vienintelis Bendrovės akcininkas 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o Bendrovės
akcijos patikėjimo teise (LRV nutarimu Nr. 887) pavestos valdyti Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 30 mln. litų (30.000 paprastųjų vardinių akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1.000 litų). Visos akcijos 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė filialų ir atstovybių neturėjo.
2013 m gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 39 darbuotojai, 4 iš jų vaiko priežiūros atostogose 2012 m. gruodžio 31 d. – 37, 4 iš
jų vaiko priežiūros atostogose).
2.

Reikšmingų apskaitos principų santrauka

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės finansines ataskaitas už laikotarpį, pasibaigusį 2013 m.
gruodžio 31 d., yra šie:
2.1.

Finansinių ataskaitų forma

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Verslo apskaitos standartus bei Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą
ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus.
Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo vertės pagrindu.
2.2.

Finansinių ataskaitų valiuta

Bendrovė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta,
litais.
Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu
kasdien nustato Lietuvos bankas.
2.3.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo savikaina. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra
tikėtina, kad Bendrovė gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta.
Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus
vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per
numatytą naudingo tarnavimo laiką. Nematerialusis turtas amortizuojamas per 2 - 3 metų laikotarpį.
Licencijos
Už licencijas sumokėtos sumos yra kapitalizuojamos ir amortizuojamos per licencijos galiojimo laikotarpį.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
2
2.3.

Apskaitos principai (tęsinys)
Nematerialusis turtas (tęsinys)

Programinė įranga
Naujos programinės įrangos įsigijimo kaštai yra kapitalizuojami ir pripažįstami nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šie
kaštai nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Programinė įranga yra amortizuojama per ne ilgesnį nei 3 metų
laikotarpį.
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių sistemų veiklos, yra
pripažįstamos laikotarpio, kai atliekami remonto ir priežiūros darbai, sąnaudomis.
2.4.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo
nuostolius, jei tokių yra.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojamas, o
pardavimo pelnas ar nuostolis apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas
tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos,
tokios kaip remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos
to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, jog dėl šių išlaidų
padidės ekonominė nauda iš šio ilgalaikio materialiojo turto panaudojimo ir / arba pailgės jo numatytas ekonominio
tarnavimo laikas, išlaidos yra kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertės. Bendrovės
taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 litų.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius:
Kompiuterinė įranga
Biuro įranga

3 metai,
4 - 6 metai,

Naudingo tarnavimo laikas yra reguliariai peržiūrimas užtikrinant, kad nusidėvėjimo terminas atitinka numatomą ilgalaikio
materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.
2.5.

Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto vertės sumažėjimas

Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Bendrovė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors
požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad
būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Bendrovė
apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas
patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Bendrovės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto
vienetams arba Bendrovės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali
būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas.
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios galimo pardavimo kainos, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo vertės.
Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę
diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į
kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus.
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė,
apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai
dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo
atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas.
Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto
grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų
apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais
nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent
šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo
padidėjimas.
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2.6.

Investicijos

Pagal 18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, ilgalaikės investicijos yra priskiriamos prie laikomų iki
išpirkimo termino investicijų. Investicijos su fiksuotais ar galimais nustatyti mokėjimais, kurias Bendrovė neabejotinai
ketina ir gali laikyti iki išpirkimo termino, išskyrus iš Bendrovės veiklos atsiradusias gautinas sumas ir suteiktas paskolas,
yra priskiriamos iki išpirkimo termino laikomoms investicijoms.
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos kaip ilgalaikis turtas, nebent jų išpirkimo terminas neviršija
dvylikos mėnesių nuo balanso dienos.
Visi investicijų įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo / pardavimo dieną. Iš pradžių investicijos yra
apskaitomos įsigijimo savikaina, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant sandorio sudarymo sąnaudas.
Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota įsigijimo verte naudojant efektyvios palūkanų
normos metodą. Amortizacijos dalis, tenkanti ataskaitiniam laikotarpiui, pripažįstama pelno (nuostolių) ataskaitoje
finansinės ir investicinės veiklos palūkanų sąnaudų straipsniuose.
2.7.

Gautinos sumos ir suteiktos paskolos

Gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais gautinos sumos,
kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamos „Suteiktoms paskoloms ir gautinoms sumoms“.
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra pripažįstamos apskaitoje įsigijimo savikaina. Vėlesniu
laikotarpiu toks finansinis turtas amortizuojamas naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius
pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius, kurie atspindi neatgautinas sumas. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos,
naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pripažinimas būtų
nereikšmingas.
2.8.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės (iki 3 mėnesių nuo įsigijimo datos),
labai likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į žinomas pinigų sumas ir kurių vertės pasikeitimo rizika yra
nereikšminga.
2.9.

Finansinio turto vertės sumažėjimas

Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors vertės sumažėjimo
požymių. Yra laikoma, kad finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių,
įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri turėjo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų
srautams.
Finansinio turto, įskaitant išperkamąsias obligacijas, klasifikuojamo kaip finansinis turtas laikomas galimam pardavimui,
ir išperkamosios nuomos gautinų sumų, objektyvus vertės sumažėjimo įrodymas galėtų būti:

reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba

palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba

tampa tikėtina, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdytas finansinis reorganizavimas.
Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolio suma yra pripažįstama kaip skirtumas
tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę finansinio turto efektyvią palūkanų normą,
numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės.
Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, pripažįstamais pelno
(nuostolių) ataskaitoje. Vėliau atgautomis, bet anksčiau nurašytomis sumomis yra atstatomas nuvertėjimas, pripažįstant
atitinkamas pajamas pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumažėjimo 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 pelno (nuostolių) ataskaitoje, bet tik tiek, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną
investicijos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo
ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti.
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2.10. Pavestas administruoti turtas
2009 m. balandžio 7 d. Bendrovė buvo atrinkta kontroliuojančiojo fondo „INVEGA fondas“, kuris yra finansuojamas 20072013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis ir skirtas finansinės inžinerijos priemonėms kurti bei įgyvendinti, valdytoja. Ūkio
ministerija, vadovaujantis Reglamento Nr. 1083 44 straipsnio b punktu, siekdama įsteigti kontroliuojantįjį fondą bei
įgyvendinti fondo finansuojamas priemones pagal sutartį perdavė Bendrovei administruoti 200.000.000 litų sumą
(grąžintina subsidija). 2012 m. liepos 19 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomos 45.000.000 litų sumos
perdavimo kontroliuojančiajam fondui. 2012 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl 128.000.000 mln. eurų
(ekvivalentas litais 441.958.400 litų) sumos perdavimo nuo 2013 m. sausio 1 d. kontroliuojančiajam fondui perėmus
„JEREMIE“ kontroliuojančiojo fondo valdytojo teises ir funkcijas. Pagal Verslo apskaitos standartų nuostatas
kontroliuojančiojo fondo „INVEGA fondas“ turtas nėra Bendrovės turtas, o administruojamas fondo turtas atvaizduojamas
atskirai nuo balansinių straipsnių. Lietuvos Respublika bus galutinė šios Priemonės („INVEGA fondas“) ekonominės naudos
gavėja ir turės teisę į galutinius Priemonės rezultatus.
2009 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovė buvo atrinkta priemonės „Garantijų fondas“, kuri yra finansuojama 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšomis ir skirta palengvinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo išteklių, vykdytoja. Ūkio
ministerija siekdama finansuoti priemonę „Garantijų fondas“ pagal Sutartį įsipareigojo perduoti Bendrovei ne mažesnę kaip
129.000.000 Lt sumą. Pagal Verslo apskaitos standartų nuostatas priemonės „Garantijų fondas“ lėšos nėra Bendrovės
turtas, gautas finansavimas atvaizduojamas atskirai nuo balansinių straipsnių. Lietuvos Respublika bus galutinė šios
Priemonės („Garantijų fondas“) ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius priemonės rezultatus.
2009 m. gruodžio 30 d. Bendrovė buvo atrinkta kontroliuojančiojo fondo „Verslumo skatinimo fondas“ valdytoja. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija siekdama įsteigti kontroliuojantįjį fondą bei įgyvendinti fondo finansuojamas priemones pagal
Sutartį įsipareigojo perduoti Bendrovei ne mažesnę kaip 50.000.000 litų sumą. Pagal Verslo apskaitos standartų nuostatas
fondo „Verslumo skatinimo fondas“ turtas nėra Bendrovės turtas, šis administruojamas fondo turtas atvaizduojamas
atskirai nuo balansinių straipsnių. Lietuvos Respublika bus galutinė šios Priemonės („Verslumo skatinimo fondas“)
ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius Priemonės rezultatus.
2.11. Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis, yra įvertinami savikaina, su sandoriu
susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais
šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą. Trumpalaikiai
finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi savikaina, kadangi efektyvios palūkanų normos taikymo poveikis yra
nereikšmingas.
2.12. Efektyvios palūkanų normos metodas
Efektyvios palūkanų normos metodas – tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir
palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Efektyvi palūkanų norma – tai palūkanų
norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus (įskaitant visus sumokėtus ar gautus mokesčius kurie
yra neatskiriama efektyvios palūkanų normos dalis, sandorio išlaidas ir kitas priemokas ar nuolaidas) iki grynosios
pirminio pripažinimo apskaitinės vertės per numatytą finansinio turto ir įsipareigojimų laikotarpį arba (jei tinkama) per
atitinkamą trumpesnį laikotarpį.
2.13. Nuomos apskaita
Nuoma yra pripažįstama išperkamąja nuoma, kai pagal nuomos sąlygas yra perduodama iš esmės visa turto nuosavybės
rizika ir nauda. Visos kitos nuomos yra klasifikuojamos kaip veiklos nuoma.
Veiklos nuoma
Turto nuoma, pagal kurią visa su nuosavybe susijusi rizika ir teikiama nauda pasilieka nuomotojui, yra laikoma veiklos
nuoma. Įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra apskaitomos kaip sąnaudos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį.
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per nuomos laikotarpį
tiesiniu metodu.
Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas
tikrąja verte, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet
koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos
kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jie atidedami ir amortizuojami proporcingai nuomos įmokomis per laikotarpį,
kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra atidedama ir
amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti.
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2.14. Dotacijos
Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti, laikomos
dotacijomis, susijusiomis su turtu. Šiai dotacijų grupei priskiriamas ir patikėjimo teise gautas turtas. Dotacijos, susijusios
su turtu, suma finansinėse ataskaitose pripažįstama panaudota dalimis tiek, kiek nudėvimas su šia dotacija susijęs turtas
ir pelno (nuostolių) ataskaitoje mažinamas atitinkamų sąnaudų straipsnis.
Nepanaudotas dotacijos likutis rodomas balanso eilutėje „Dotacijos ir subsidijos“.
2.15. Atidėjiniai
Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl įvykio praeityje Bendrovė turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą), ir tikėtina, kad
jam įvykdyti Bendrovei bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir 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. Kai atidėjinys vertinamas
naudojant numatomus pinigų srautus įsipareigojimui padengti, jo apskaitinė vertė yra dabartinė šių pinigų srautų vertė.
Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonominė nauda reikalinga padengti atidėjinį bus atgauta iš trečiosios šalies, gautina
suma yra prižįstama turtu jei yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta ir kad gautina suma gali būti patikimai
įvertinta.
2.16. Pelno mokestis
Pelno mokesčio sąnaudos atspindi mokėtino einamųjų metų mokesčio ir atidėtojo mokesčio sumą.
Einamųjų metų mokestis
Einamųjų metų pelno mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį pelną už metus. Apmokestinamasis pelnas
skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ataskaitoje, nes jis neapima pajamų ar sąnaudų straipsnių, kurie kitais
metais yra apmokestinami ar įskaitomi ir, be to, jis neapima straipsnių, kurie niekada neapmokestinami ar įskaitomi. Pelno
mokestis apskaičiuojamos naudojant galiojusį ar iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos priimtą mokesčio tarifą.
2013 m. Bendrovei taikomas pelno mokesčio tarifas yra 15 proc. (2012 m.: 15 proc).
Atidėtasis pelno mokestis
Atidėtasis pelno mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės
finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai yra bendrai pripažįstami
visiems laikiniems skirtumams, o atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins
turimą apmokestinamąjį pelną realizuojant laikinuosius skirtumus. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei
laikini skirtumai yra susiję su prestižu, arba jei sandorio metu (kito nei verslo jungimas) pripažįstamas turtas ar
įsipareigojimai neįtakojama nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno.
Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinių ataskaitų sudarymo datai ir yra sumažinamas, jei nėra tikėtina,
kad Bendrovė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje
sumažins apmokestinamąjį pelną.
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri bus taikoma tais
metais, kuriais numatoma šiuos laikinus skirtumus padengti arba apmokėti, remiantis mokesčio normomis (ir mokesčių
įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai
atspindi mokestines pasekmes, kurių Bendrovė tikisi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama apmokėti ar padengti
savo turtą ar įsipareigojimus.
Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai yra teisiškai leidžiama sudengti einamųjų metų mokesčio turtą
ir įsipareigojimus ir kai jie yra susiję su pelno mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų, ir Bendrovė ketina sudengti
einamųjų metų mokesčio turtą ir įsipareigojimus grynąja verte.
Einamųjų metų ir atidėtasis mokestis už laikotarpį
Einamųjų metų ir atidėtasis mokestis yra apskaitomi sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, išskyrus atvejus, kai jie
susiję su straipsniais, pripažįstamais ne pelno (nuostolių) ataskaitoje (tiesiogiai nuosavybėje), tokiu atveju mokestis taip pat
pripažįstamas ne pelno (nuostolių) ataskaitoje, o tiesiogiai nuosavybėje.
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2.17. Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Bendrovė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai
įvertinti pajamų sumą.
Atlyginimas už garantijos suteikimą yra uždirbamas ir paskirstomas per garantijos galiojimo laikotarpį.
2.18. Sąnaudų pripažinimas
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai
uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį
padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos
pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Negrąžintinas PVM
pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir
palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų norma.
Sąnaudos, susijusios tik su pavestais administruoti fondais, yra priskiriamos fondų sąnaudoms. Bendrovės patiriamos
sąnaudos administruojant finansų inžinerijos priemones „INVEGA fondas“, „Garantijų fondas“, „Verslumo skatinimo
fondas“ ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, „Parama pirmajam darbui“ ir „Subsidijos
verslumui skatinti“ yra kompensuojamos iš 2007 - 2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų.
2.19. Užsienio valiutos
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir
nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dienai yra
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo
kursą.
Pagrindinių valiutų, pagal kurias bendrovė turėjo sandorių, santykiai buvo tokie:
2013 m. gruodžio 31 d.
1 EUR =

2012 m. gruodžio 31 d.

3.4528 Lt

1 EUR =

3.4528 Lt

2.20. Svarbūs apskaitiniai įvertinimai
Vadovybė, taikydama Bendrovės apskaitos politiką, privalo atlikti įvertinimus, priimti sprendimus ir prielaidas dėl turto ir
įsipareigojimų apskaitinių verčių, kurios nėra lengvai nustatomos naudojant kitus šaltinius. Įvertinimai ir susijusios
prielaidos yra grindžiami praeities patirtimi bei kitais tiesiogiai susijusiais faktoriais. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo
pateiktų įvertinimų.
Įvertinimai ir pagrindinės prielaidos yra nuolatos peržiūrimi. Apskaitinių įvertinimų peržiūros rezultatai yra pripažįstami tą
laikotarpį, kuriame ši peržiūra buvo atlikta ir jos rezultatai turėjo įtakos jam arba peržiūros laikotarpiu ir ateities
laikotarpiais, jei peržiūra turi įtakos einamajam ir būsimajam laikotarpiui.
Žemiau yra pateikiamos pagrindinės su ateitimi susijusios prielaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, turinčios
reikšmingą turto ir įsipareigojimų balansinės vertės materialaus koregavimo riziką sekančiais finansiniais metais.
Specialieji garantijų atidėjiniai
Prielaidos, naudotos vertinant specialiuosius garantijų atidėjinius yra aprašytos 12-toje pastaboje.
Kitos prielaidos ir vertinimai
Prie kitų įvertinimų priskiriami nematerialiojo ir materialiojo turto naudingo tarnavimo laiko trukmė, atidėjimai pensijoms.
Vadovybės nuomone aukščiau paminėtų įvertinimų tikėtini pokyčiai neturėtų reikšmingai įtakoti finansinių ataskaitų.
2.21. 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.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet,
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.
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2.22. Susijusios šalys
Susijusi šalis (susijęs 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 kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą;
d) yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fizinis asmuo (jų grupė);
e) yra asocijuotoji arba dukterinė įmonė;
f) yra pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojama įmonė;
g) yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų;
h) yra vieno iš a), b), c) arba g) punktuose nurodytų 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 pensijas ir kitas išmokas įmonės arba su ja susijusio
juridinio asmens darbuotojams.
2.23. Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso datai (koreguojantys įvykiai),
finansinėse ataskaitose yra atspindimi, pakoreguojant. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi
pastabose, kai tai yra reikšminga.
2.24. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansines ataskaitas, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra sudengiami, išskyrus atvejus, kai
atskiras Verslo apskaitos standartas specifiškai tokio sudengimo reikalauja.

79

UAB „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
Įmonės kodas: 110084026, Konstitucijos pr. 7, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)
3

Ilgalaikis nematerialusis turtas

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį nematerialųjį turtą sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė:
Likutis sausio 1 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

300.912

Įsigijimai
Likutis laikotarpio pabaigoje

277.480

3.000

23.432

303.912

300.912

222.165

204.927

Sukaupta amortizacija:
Likutis sausio 1 d.
Amortizacija per laikotarpį

32.325

17.238

254.490

222.165

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

78.747

72.553

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

49.422

78.747

Likutis laikotarpio pabaigoje

Bendrovė neturi pačios susikurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra įtrauktos į
veiklos sąnaudas.
Dalis Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2013 m. gruodžio 31 d. lygi 205.309 Lt (2012 m.
gruodžio 31 d. - 202.363 Lt), buvo visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje.
4

Ilgalaikis materialusis turtas

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį materialųjį turtą (kitą įrangą ir įrengimus) sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

508.001

472.694

57.707

82.644

Įsigijimo vertė:
Likutis sausio 1 d.
Įsigijimai
Nurašymai/perleidimai
Likutis laikotarpio pabaigoje

(8.642)

(47.337)

557.066

508.001

371.979

341.304

Sukauptas nusidėvėjimas:
Likutis sausio 1 d.
Nusidėvėjimas per laikotarpį

60.658

77.269

-

(46.594)

Likutis laikotarpio pabaigoje

432.637

371.979

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

136.022

131.390

Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

124.429

136.022

Nurašymai

Nusidėvėjimo sąnaudos buvo apskaitytos veiklos sąnaudose.
Dalis Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2013 m. gruodžio 31 d. lygi 306.834 Lt (2012 m. gruodžio
31 d. - 204.243 Lt) buvo nusidėvėjusi, tačiau vis dar naudojama veikloje.
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Ilgalaikis finansinis turtas

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikį finansinį turtą sudarė iki išpirkimo termino pabaigos laikomos
Vyriausybės obligacijos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikių obligacijų išpirkimo terminai yra iki 2018 m. kovo 28 d. Vidutinė palūkanų
norma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 3,33 proc. (2012 m. - 4,45 proc.).
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikes obligacijas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė:
Likutis sausio 1 d.

21.718.899

12.801.810

Įsigytas turtas

14.979.634

11.720.590

(10.371.229)
26.327.304

(2.803.501)
21.718.899

Likutis sausio 1 d.

524.348

655.426

Likutis laikotarpio pabaigoje

419.347

524.348

26.746.651

22.243.247

Pergrupavimai į trumpalaikį turtą (7 pastaba)
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Sukauptos palūkanos, amortizacija

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

6

Per vienerius metus gautinos sumos

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinas sumas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Gautinas iš Europos investicijų fondo 50 proc. pergarantuotų garantijų išmokų
išlaidų kompensavimas
Gautinas projekto „FIN-EN“ išlaidų kompensavimas
Gautinas projekto „DIFASS“ išlaidų kompensavimas
Iš projektų vykdytojų gautinos sumos vykdant priemones „Dalinis paskolų
palūkanų kompensavimas“ ir „Parama pirmajam darbui“
Gautinas ES techninės paramos lėšomis finansuojamo projekto „2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas“ viešinimo išlaidų kompensavimas
Gautinas projekto „Joint SME finance for Innovation“ išlaidų kompensavimas
Gautinas iš INVEGA fondo priemonės valdymo išlaidų kompensavimas
Gautinas ES techninės paramos lėšomis finansuojamo projekto „Parama pirmajam
darbui“ administravo išlaidų kompensavimas
Gautinas ES techninės paramos lėšomis finansuojamo projekto „2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas“ administravimo išlaidų kompensavimas
Kitos gautinos sumos
Gautinos sumos iš BAB „Snoras“
Atimti: abejotinų gautinų sumų iš BAB „Snoras“ vertės sumažėjimas

336.601

281.358

94.004

25.255

56.288

18.172

26.550

25.731

24.397

12.872

9.753

27.149

-

118.156

-

50.099

-

4.265

2.090

2.558

15.222.588

15.222.588

(15.222.588)

(15.222.588)

549.683
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7

Trumpalaikis finansinis turtas

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės trumpalaikį finansinį turtą sudarė iki išpirkimo termino pabaigos laikomos
Vyriausybės obligacijos ir trumpalaikiai terminuotieji indėliai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės trumpalaikių obligacijų išpirkimo terminai yra iki 2014 m. liepos 22 d. Vidutinė
palūkanų norma 2013 m. gruodžio 31 d. buvo lygi 4,54 proc. (2012 m. gruodžio 31 d. - 5,58 proc.).
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. investicijas į iki termino laikomas Vyriausybės ir bankų obligacijas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Įsigijimo vertė:
Likutis sausio 1 d.

5.408.608

15.959.014

-

2.605.108

Pergrupavimai iš ilgalaikio turto

10.371.229

2.803.501

Išpirktas turtas

(5.408.608)

(3.548.535)

10.371.229

(12.410.480)
5.408.608

Įsigytas turtas

Pergrupavimai į gautinas sumas
Likutis laikotarpio pabaigai
Sukauptos palūkanos, amortizacija
Likutis sausio 1 d.

594.318

339.105

(103.313)

453.839

10.267.916

5.862.447

Likutis laikotarpio pabaigai
Likutinė vertė

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. investicijas į trumpalaikius terminuotus indėlius sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Swedbank, AB

2012 m.
gruodžio 31 d.

3.408.412

-

AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius

-

6.027.902

AB „SEB bankas“

-

4.347.322

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

-

3.200.052

3.408.412

13.575.276

Vidutinė palūkanų norma už trumpalaikius indėlius 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 0,41 proc. (2012 m. gruodžio 31 d. –
1,51 proc.). Trumpalaikių investicijų bei indėlių terminas yra ne vėlesnis negu 2014 m. gruodžio 31 d.
8

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Pinigai banke
Visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ sąskaita Nordea Bank
Finland Plc Lietuvos skyriuje
Visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ sąskaita Nordea
Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje
Pinigai kasoje
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2012 m.
gruodžio 31 d.

5.144.911

1.083.919

4.001.813

-

1.992.201

1.344.825

3.316

5.226

11.142.241

2.433.970
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Pinigai ir pinigų ekvivalentai (tęsinys)

Visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ sąskaita Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje yra
skirta išimtinai priemonei vykdyti – lėšos gali būti naudojamos tik SVV subjektų sumokėtų palūkanų pagal INVEGOS
garantuotas paskolas dalinėms kompensacijoms. Palūkanos dalinai kompensuojamos pagal LR ūkio ministro patvirtintą
VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ aprašą.
Visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ sąskaita Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje yra skirta
išimtinai priemonei vykdyti – lėšos gali būti naudojamos tik dalies pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo
užmokesčio kompensavimui. Priemonė „Parama pirmajam darbui“ skirta jaunimo užimtumui skatinti. Darbo užmokestis
dalinai kompensuojamas pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą VP1-1.2-SADM-04-V visuotinės
dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ aprašą.
9

Kapitalas

2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 30 mln. litų (30.000 paprastųjų vardinių akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1.000 litų). Visos akcijos 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.
Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pavesta
patikėjimo teise valdyti Bendrovės akcijas.
Pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei ½ jos akcinio
kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė šį reikalavimą atitiko.
10 Rezervai
LR ūkio ministro 2013 m. balandžio 30 d. potvarkiu Nr.(2.45-08)53-132-3 „Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo“ 2011 m. patirtas nuostolis buvo didžiąją dalimi padengtas iš 2012 m.
uždirbto pelno.
Įstatymų numatytas rezervas
Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet pervesti ne
mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikos apskaitos principus, kol rezervas pasieks
10 proc. įstatinio kapitalo.
Rezervai investicijoms į Bendrovės veiklą
Paskirstytini rezervai formuojami pagal metinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl pelno paskirstymo ir yra numatyti
Bendrovės įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ yra
nustatyta, kad ne mažiau kaip 50 proc. Bendrovės grynojo pelno yra skiriama investicijoms į Bendrovės pagrindinės veiklos
plėtojimą ir apskaitoma prie įstatymų numatytų rezervų investicijoms į Bendrovės veiklą.
11 Dotacijos ir subsidijos
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Likutis sausio 1 d.

20

Amortizacija
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai

20

-

-

20

20

Ūkio ministerija, kaip Bendrovės akcijų valdytoja, 2001 m. suteikė 400.000 litų subsidiją, kurios paskirtis buvo padengti
su Bendrovės steigimu susijusias išlaidas. 2001 m. dalis šios subsidijos (254.668 litai) buvo panaudota ilgalaikiam turtui
įsigyti. 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. iš subsidijos įsigytas turtas buvo pilnai nusidėvėjęs.
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12 Atidėjiniai ir garantijų išmokų sąnaudos
2013 m. gruodžio 31 d. atidėjinius sudarė:

Garantuotų
paskolų grupės
Standartinės
paskolos
Galimos rizikos
paskolos
Padidėjusios
rizikos paskolos
Nuostolingos
paskolos
Iš viso

0

Įsipareigojimų
likutis EIF* ir
GIF**
nepergarantuotų paskolų
portfelyje
18.518.056

8,12

Rizikos
koeficientas,
proc.

EIF
EIF
Iš viso
pergarantuotų pergarantuotų Įsipareigojimų įsipareigoji- Atidėjiniai
įsipareigojimų įsipareigojimų likutis GIF
mų dalis
nekompenlikutis, kuriam likutis, kuriam pergarantuo- garantijų
suojamai
neužteko EIF
užteko EIF
tų paskolų
portfelyje, įsipareigojimų
išmokų limito išmokų limito
portfelyje
proc.
daliai
8.175.710

-

150.552.878

64,33

-

4.983.138

990.273

-

20.601.611

9,64

383.074

17,33

1.038.582

3.713.646

-

1.030.521

2,10

118.074

60,42

14.020.494

24.615.342

-

27.294.593

23,93

5.632.659

38.560.270

37.494.971

-

199.479.603

100

6.133.807

Iš viso įsipareigojimų, kuriems formuojami atidėjiniai

275.534.844

2012 m. gruodžio 31 d. atidėjinius sudarė:

Garantuotų
paskolų grupės
Standartinės
paskolos
Galimos rizikos
paskolos
Padidėjusios
rizikos paskolos
Nuostolingos
paskolos
Iš viso

0

Įsipareigojimų
likutis EIF* ir
GIF**
nepergarantuotų paskolų
portfelyje
48.087.541

0

Rizikos
koeficientas,
proc.

EIF
EIF
Iš viso
pergarantuotų pergarantuotų Įsipareigoji- įsipareigoji- Atidėjiniai
įsipareigojimų įsipareigojimų mų likutis GIF mų dalis
nekompenlikutis, kuriam likutis, kuriam pergarantuo- garantijų
suojamai
neužteko EIF
užteko EIF
tų paskolų
portfelyje, įsipareigojimų
išmokų limito išmokų limito
portfelyje
proc.
daliai
13.802.569

-

144.421.259

65,07

-

6.051.489

1.765.699

-

20.267.981

8,86

-

0

670.036

3.083.284

-

7.416.468

3,52

-

81,75

15.468.299

26.653.833

5.805.185

23.567.136

22,55

7.534.000

70.277.365

45.305.385

5.805.185

195.672.844

100

7.534.000

Iš viso įsipareigojimų, kuriems formuojami atidėjiniai
317.060.779
*EIF - Europos investicijų fondas
**GIF - Garantijų fondas, kuris įsteigtas ir finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų,
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“
VP2-2.3-ŪM-03-V priemonę – „Garantijų fondas“.
Specialieji atidėjiniai yra sudaromi įvertinus būsimus pinigų srautų sumažėjimus, susijusius su prisiimtų garantijų
vykdymu ir tik Bendrovei nekompensuojamų finansinių įsipareigojimų daliai, kuri atitinkamai yra:
1) jei garantija yra nepergarantuota EIF arba GIF – 10 proc. nuo išmokų pagal suteiktas garantijas sumos, likusi dalis
(90 proc.) yra kompensuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
2) jei garantija pergarantuota EIF – 5 proc. nuo išmokų pagal suteiktas garantijas sumos, likusi dalis pasiskirsto
sekančiai: (50 proc.) yra kompensuojama EIF ir (45 proc.) yra kompensuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
3) jei garantija įtraukta į GIF portfelį – 20 proc. nuo išmokų pagal suteiktas garantijas sumos, likusi dalis yra
kompensuojama iš GIF lėšų.
Pagal 2004 m. kovo 8 d. su Europos investicijų fondu pasirašytą garantijų portfelio pergarantavimo sutartį, EIF
kompensuoja nuo pergarantuoto portfelio (portfelis baigtas formuoti 2007 m. rugpjūčio 24 d.) iki 50 proc. Bendrovės
nuostolių, bet ne daugiau kaip 2.640.000 EUR (9.115.392 Lt ekvivalentas). Bendrovė iki 2013 m. gruodžio 31 d. EIF išmokų
limitą panaudojo pilnai.
Specialiųjų atidėjinių normos pagal garantijų rizikos grupes nustatomos vadovaujantis Bendrovės valdybos sprendimu
patvirtintomis „Garantijų portfelio rizikos įvertinimo taisyklėmis“ ir yra pagrįstos istoriniais duomenimis, esamos
ekonominės situacijos analize bei prielaidomis apie esamų sąlygų poveikį portfelio kokybei. INVEGA valdyba 2013 m.
gruodžio 20 d. sprendimu patvirtino naujos redakcijos „Garantijų portfelio rizikos įvertinimo taisykles“ Atidėjiniai yra
formuojami įsipareigojimams pagal SVV paskolų garantijas ir didelės įmonės paimtą paskolą (garantijos likutis 2013 m.
gruodžio 31 d. 250.972 Lt). Atidėjiniai įsipareigojimams už garantijas daugiabučiams namams modernizuoti suteiktas
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paskolas nėra formuojami, nes garantijų išmokos pagal paminėtas garantijas būtų pilnai dengiamos iš atitinkamų biudžeto
asignavimų.

Rizikos
koeficientas
2013 metais,
proc.

Garantuotų paskolų grupės

Standartinės paskolos
Galimos rizikos paskolos
Padidėjusios rizikos paskolos
Nuostolingos paskolos

Rizikos
koeficientas
2012 metais,
proc.

8,12
17,33

-

60,42

81,75

Specialiųjų atidėjinių garantijoms pasikeitimo lentelė:
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Specialieji atidėjiniai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

7.533.998

7.536.634

Specialiųjų atidėjinių garantijoms padidėjimas, padidėjus rizikai

2.243.446

1.931.131

(3.643.640)

(1.933.767)

Specialiųjų atidėjinių garantijoms sumažėjimas, sumažėjus ar išnykus
rizikai bei pasibaigus garantijai
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai

6.133.804

7.533.998

Garantijų išmokų sąnaudos:
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Garantijų išmokų sąnaudos pagal suteiktas garantijas kredito
įstaigoms už SVV subjektams teikiamas paskolas
Garantijų išmokų sąnaudos pagal individualias garantijas*

(887.887)

(917.847)

-

(1.200.023)

(887.887)

(2.117.870)

*Vykdydama LR Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 349 INVEGA buvo išdavusi individualią garantiją, kurią
garantavo kredito įstaigai UAB „Lietuvos tyrimo centrui“ išduotos paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjui nevykdant
įsipareigojimų pagal garantuotą paskolą, INVEGA 2012 m. išmokėjo kredito įstaigai garantijos išmoką.
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13 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. kitas trumpalaikes mokėtinas sumas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Gautas avansas pagal visuotinės dotacijos valdymo sutartis
Atostogų rezervas
Gauto avanso finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas“
patirtoms valdymo išlaidoms kompensuoti nepanaudotas
likutis
Gauto avanso finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimo
fondas“ patirtoms valdymo išlaidoms kompensuoti
nepanaudotas likutis
Skolos paslaugų ir prekių tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai už garantijos suteikimą
Pensijų sukaupimai
Gauto avanso finansų inžinerijos priemonės „INVEGA fondas“
patirtoms valdymo išlaidoms kompensuoti nepanaudotas
likutis
Gauto avanso ES techninės paramos lėšomis finansuojamo
projekto „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos
administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų
administracinių gebėjimų stiprinimas“ administravimo išlaidų
kompensavimo likutis
Grąžintina visuotinės dotacijos suma esant neatitikimams
Sukauptos sąnaudos
Pervestinas dalinis palūkanų kompensavimas pareiškėjams
administruojant visuotinės dotacijos priemonę „Dalinis
palūkanų kompensavimas“
Kitos mokėtinos sumos
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2012 m.
gruodžio 31 d.

5.982.155

1.344.786

266.520

308.480

252.368

177.410

133.258

85.226

104.166

21.055

114.814

81.078

56.454

59.135

50.954

-

29.592

-

26.550

25.731

14.261

14.187

10.047

-

3.519

454

7.044.658

2.117.542
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14 Pavestas administruoti turtas ir įsipareigojimai
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pavesto administruoti INVEGA fondo turtą ir įsipareigojimus, pateikiamus žemiau pagal
fondo apskaitos politiką, sudarė:
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
TURTAS
A.

Ilgalaikis turtas

I.

Ilgalaikės paskolos finansiniams tarpininkams

267.353.397

I.1.

Suteiktų paskolų nuvertėjimas dėl bankrutuojančio AB Ūkio banko (-)

(46.824.180)

II.

Iki termino pabaigos laikomos ilgalaikės Vyriausybės obligacijos
Ilgalaikio turto iš viso

B.

Trumpalaikis turtas

I.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
I.1.

Išankstiniai apmokėjimai fondo valdytojui
Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių iš viso

II.

24.542.728

-

245.071.945

130.006.921

50.953

-

50.953

-

-

35.000.000

112.888.758

-

Kitas trumpalaikis turtas

II.1.
II.2.
II.3.

Gautinas piniginis įnašas
Iki termino pabaigos laikomos trumpalaikės Vyriausybės
obligacijas
Investicijos į trumpalaikius terminuotus indėlius

II.4.

Sukauptos palūkanos

II.5.

Sukauptų palūkanų nuvertėjimas

115.261.574
1.129.198

697.684

(365.617)

Trumpalaikio turto iš viso
III.

130.006.921

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
Turto iš viso

228.913.913

35.697.684

66.264.551

24.526.727

295.229.417

60.224.411

540.301.362

190.231.332

686.958.400

210.000.000

FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C.

Finansavimo sumos

I.

Piniginis įnašas

II.

Neapmokėtas piniginis įnašas

III. Perduotos lėšos(-)
IV. Perduotos palūkanos
V.

Perduoti išmokėti valdymo mokesčiai finansiniams tarpininkams

VI. Sukauptas perviršis

-

35.000.000

(61.145.723)

-

17.252.014

-

(4.749.803)
23.088.723

VII. Finansinių metų perviršis (deficitas)/
Nepaskirstytas pelnas (sukaupti nuostoliai)
VIII. Finansinio turto nuvertėjimas (-)
IX. Gautinų ilgalaikių paskolų ir priskaičiuotų
palūkanų pagal jas nuvertėjimas (-)
Finansavimo sumos iš viso
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20.740.984

(5.119.224)

2.347.739

(72.089.886)

(72.089.886)

(53.075.459)

(5.885.662)

531.119.042

190.113.175
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14

Pavestas administruoti turtas ir įsipareigojimai (tęsinys)

D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
I.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

1.1.

Mokėtinos sumos INVEGA fondo valdytojui

I.2.

Mokėtinos sumos susijusių paslaugų tiekėjams

I.3.

Atidėjiniai garantijų išmokų daliai pagal FLPG priemonę

I.4.

Atidėjiniai pagal FRSP priemonę

5.588.778

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimų iš viso
Finansavimo sumos ir įsipareigojimų iš viso

-

118.157

21.921

-

3.571.621

-

9.182.320

118.157

9.182.320

118.157

540.301.362

190.231.332

Aukščiau pateikti INVEGOS fondo turtas ir įsipareigojimai nėra Bendrovės turtas ir įsipareigojimai.
Atskleistos INVEGA fondo suteiktos paskolos ir gautinos sumos yra pateikiamos amortizuota savikaina, o pinigai ir pinigų
ekvivalentai – savikaina.
Į aukščiau pateiktas sumas nėra įtrauktos lėšos bankrutuojančiame AB banke SNORAS, kuriomis INVEGA fondas negali
laisvai disponuoti. INVEGA LR bankų įstatymo ir LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikusi AB banko
SNORAS bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą dėl INVEGOS fondo laikomų lėšų (lėšos banko sąskaitoje ir
suteikta ilgalaikė paskola pagal priemonę „Atviras kreditų fondas“, bendra reikalavimo suma 77.994.379 Lt) AB banke
SNORAS bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų.
2013 m. vasario 18 d. Lietuvos Banko valdyba AB Ūkio banką pripažino nemokiu ir visam laikui atšaukė banko veiklos
licenziją. 2013 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą AB Ūkio bankui. Pagal 2009 m. sudarytą
tikslinės paskolos sutartį Nr. IKPF-100-09-02, skirtą priemonei „Mažų kreditų teikimas – II etapas“ finansuoti, AB Ūkio
bankui yra pervesta 26 mln. Lt. Pagal 2009 m. sudarytą tikslinės paskolos sutartį Nr. IKPF-AKF-09-02, skirtą priemonei
„Atviras kreditų fondas“ finansuoti, nuo 2009 m. AB Ūkio bankui buvo pervesta 36,143 mln. Lt. Negrąžintų AKF lėšų likutis
2013.12.31 buvo 20,824 mln. Lt.
Bendrovė LR bankų įstatymo ir LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikusi AB Ūkio banko bankroto
administratoriui kreditorinį reikalavimą 47.170.966 Lt (iš jų 20.934.176 Lt pagal AKF sutartį ir 26.236.790 Lt pagal MK2
sutartį) sumai dėl banko negrąžintų bankui suteiktų tikslinių paskolų lėšų INVEGOS fondo remiamoms priemonėms
finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. AB Ūkio banko įsipareigojimai pagal 2 suteiktas
tikslines paskolas (AKF sutartį ir MK2 sutartį) yra užtikrintos 2 maksimalaus sąlyginio įkeitimo sutartimis. Šie įkeitimo
sandoriai sudaryti LR teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinti notaro ir įregistruoti Hipotekos registre.
INVEGOS fondo apskaitoje vadovaujantis konservatyviu ir rezervuotu banko skolų išsiieškojimo proceso vertinimu,
atsižvelgiant į tai, kad viso įkeisto turto (įkeistų turtinių teisių) realizavimas pagal banko bankroto procedūras gali užtrukti
laike, AB Ūkio banko bankroto administratorius nėra pateikęs konkrečios informacijos apie turto realizavimo galimybes ir
detalios informacijos apie įkeisto turto būklę (jo vertės pasikeitimą ir pan.), taip pat tikėtina, kad dalis iš šio turto
realizavimo gautų pajamų bus skiriama banko bankroto administravimo išlaidoms padengti, t.y. dėl egzistuojančio gautinų
sumų pagal AB Ūkio bankui suteiktas tikslines paskolas reikšmingo neapibrėžtumo (dėl objektyvaus neapibrėžtumo,
susijusio su lėšų atgavimo laikotarpiu) yra įvertintas ir pripažintas nuvertėjimas iki papildomos informacijos apie AB Ūkio
banko turto pardavimo eigą ir kreditorių reikalavimų tenkinimą.
INVEGOS vadovybė tikimybę atgauti AB Ūkio bankui suteiktas priemonių lėšas ilguoju laikotarpiu vertina kaip tikėtiną,
nes AB Ūkio banko įsipareigojimas grąžinti skirtas lėšas yra užtikrintas dvejomis maksimalaus sąlyginio įkeitimo
sutartimis, o įkeisto turto nominali vertė viršijo užtikrinamų prievolių nominalią vertę. Šie įkeitimo sandoriai sudaryti LR
teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtinti notaro ir įregistruoti Hipotekos registre. Pagal kiekvieną iš įkeitimo sutarčių yra
įkeistos ne tik sąskaitoje pervestos lėšos, kurios skirtos atitinkamos priemonės finansavimui, bet ir panaudojant šias lėšas
išduotos kreditų sutartys (turtinės teisės ir gautinos lėšos iš įkeistų AKF kreditų ir mažų kreditų sutarčių). Įkeitimai pagal
sudarytas įkeitimo sutartis apima bet kokias lėšas, banko gautinas pagal įkeistas kreditų sutartis, įskaitant ir mokamas
palūkanas, grąžinamas paimto kredito sumas. Pagal įkeitimų lakštus įkeisto turto nominalus dydis tiek pagal AKF įkeitimo
sutartį, tiek pagal MK2 įkeitimo sutartį viršija įsipareigojimų pagal užtikrinamas prievoles dydžius. AKF įkeitimo sutarties
atveju įkeitimo sandoriu įkeistos ne tik AKF kreditų dalis, kuri yra finansuota AKF lėšomis, bet ir likusi AKF kreditų sumą,
kuri buvo finansuojama AB Ūkio banko nuosavomis lėšomis ir ji buvo lygi 25 proc. kiekvieno AKF kredito dydžio.
Atsižvelgiant į tai, kad įkeisto turto (įkeistų turtinių teisių) realizavimas pagal banko bankroto procedūras gali neapibrėžtai
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užtrukti laike, INVEGA fondo apskaitoje yra pripažintas nuvertėjimas bankui suteiktų tikslinių paskolų lėšų INVEGOS
fondo remiamoms priemonėms finansuoti bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų sumai (47.170.966 Lt).
Atskleisti INVEGOS fondo įsipareigojimai yra pateikiami amortizuota savikaina, išskyrus piniginius įnašus, kurie
pateikiami savikaina.
Vadovaujantis Teisių ir įsipareigojimų perleidimo sutartimi (toliau- Perleidimo sutartis), pasirašyta 2012 m. gruodžio 28 d.
tarp Lietuvos Respublikos ukio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Europos investicinio fondo ir
INVEGOS 61.145.723 Lt grįžusių lėšų suma buvo palikta EIF ir neperduodama INVEGAI ir INVEGA fondo apskaitoje
atvaizduotas kaip perduotos lėšos. Vadovaujantis Perleidimo sutartimi INVEGA fondui EIF taip pat buvo perduotos ES
struktūrinių fondų lėšų palūkanos, t. y. 17.252.014 Lt, kurios turi būti toliau naudojamos vadovaujantis Reglamento Nr.
1083/2006 78 straipsnio 7 dalimi ir 4.749.803 Lt suma išmokėta kaip valdymo mokesčiai finansiniams tarpininkams pagal
JKF skolinių priemonių sutartis.
INVEGOS fonde galimi nuostoliai dėl suteiktų portfelinių garantijų pagal FLPG priemonę yra pateikiami kaip atidėjiniai
garantijų išmokoms. Nuostolio padengimo suma pagal FLPG priemonę yra apribota viršutinės ribos norma (ang. Cap Rate),
kuri 2013 m. gruodžio 31 d. yra 22.128.689 Lt, atidėjinių garantijų išmokoms tikėtinos vertės metodu pagal rizikos grupes
yra suformuota 3.571.621 Lt.
INVEGOS fonde galimi nuostoliai dėl prisiimtų garantinių įsipareigojimų pagal paskolų priemonę „Pasidalintos rizikos
paskolos“ (FRSP priemonė, sutartys su numatytomis garantijomis) yra pateikiami kaip atidėjiniai prisiimtai rizikos daliai.
INVEGOS fondas formuoja atidėjinius prisiimtai rizikai tikėtinosios vertės metodu pagal rizikos grupes. Taikant šį metodą,
atidėjinys formuojamas priklausomai nuo rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio. 2013 m. gruodžio 31 d. yra suformuota
5.588.778 Lt atidėjinių pagal FRSP priemonę.
Atskleisti INVEGOS fondo įsipareigojimai yra pateikiami amortizuota savikaina, išskyrus piniginius įnašus, kurie
pateikiami savikaina.
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pavesto administruoti Garantijų fondo turtą ir įsipareigojimus pateikiamus žemiau pagal
fondo apskaitos politiką,sudarė:
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
TURTAS
A.
I.

Ilgalaikis turtas
Iki termino pabaigos laikomos ilgalaikės Vyriausybės obligacijos
Ilgalaikio turto iš viso

48.678.401
48.678.401

22.860.159
22.860.159

B.

Trumpalaikis turtas

I.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.1.

Išankstiniai apmokėjimai fondo valdytojui

252.367

177.410

Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių iš viso

252.367

177.410

II.

Kitas trumpalaikis turtas

II.1.

Gautinas piniginis įnašas

-

39.000.000

II.2.

Iki termino pabaigos laikomos trumpalaikės Vyriausybės obligacijas

28.081.854

32.409.920

II.3.

Investicijos į trumpalaikius terminuotus indėlius

26.980.743

-

Kitas trumpalaikis turtas iš viso

55.062.597

71.409.920

2.521.151

13.380.407

III.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Trumpalaikio turto iš viso
Turto iš viso
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14 Pavestas administruoti turtas ir įsipareigojimai (tęsinys)
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
FINANSAVIMO SUMOS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNASIS TURTAS
C.

Finansavimo sumos ir grynasis turtas

I.

Ūkio ministerijos piniginis įnašas

II.

Ūkio ministerijos neapmokėtas piniginis įnašas

III.

Sukauptas deficitas

IV.

Finansinių metų perviršis (deficitas)

V.

Finansinio turto nuvertėjimas (-)
Finansavimo sumos iš viso

129.000.000

D.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

I.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

I.1.

Mokėtinos sumos susijusių paslaugų tiekėjams

I.2.

Atidėjiniai garantijų išmokoms
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų iš viso
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimų iš viso
Finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas iš viso

90.000.000

-

39.000.000

(17.529.722)

(15.039.240)

(572.362)

(2.490.482)

(19.055.290)

(19.055.289)

91.842.626

92.414.989

7.085

-

14.664.805

15.412.907

14.671.890
14.671.890

15.412.907
15.412.907

106.514.516

107.827.896

Aukščiau pateikti Garantijų fondo turtas ir įsipareigojimai nėra Bendrovės turtas ir įsipareigojimai.
Atskleistos Garantijų fondo investicijos ir gautinos sumos yra pateikiamos amortizuota savikaina, o pinigai ir pinigų
ekvivalentai – savikaina. 2013 m. gruodžio 31 d. buvo apmokėtas visas Garantijų fondo piniginis įnašas. Į aukščiau
pateiktas sumas nėra įtrauktos lėšos bankrutuojančiame AB banke SNORAS (bendra reikalavimo suma 19.055.289 Lt) ,
kuriomis Garantijų fondas negali laisvai disponuoti.
Atskleisti Garantijų fondo įsipareigojimai yra pateikiami amortizuota savikaina, išskyrus piniginius įnašus, kurie pateikiami
savikaina.
Garantijų fonde galimi nuostoliai dėl suteiktų garantijų yra pateikiami kaip atidėjiniai garantijų išmokoms. Garantijų
fondas formuoja atidėjinius garantijų išmokoms tikėtinosios vertės metodu pagal rizikos grupes. Taikant šį metodą,
atidėjinys formuojamas priklausomai nuo rizikos grupės ir tikėtino jos nuostolio.
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14 Pavestas administruoti turtas ir įsipareigojimai (tęsinys)
2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. pavesto administruoti Verslumo skatinimo fondo turtą ir įsipareigojimus, pateikiamus
žemiau pagal fondo apskaitos politiką, sudarė:
2013 m.
2012 m.
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
TURTAS
A.

Ilgalaikis turtas

I.

Ilgalaikės paskolos finansiniam tarpininkui
Ilgalaikio turto iš viso

33.225.000

23.225.000

33.225.000

23.225.000

133.258
515.504

85.226
36.913

B.

Trumpalaikis turtas

I.
I.1.
I.2.

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti
sutartys
Išankstiniai apmokėjimai fondo valdytojui
Išankstiniai apmokėjimai finansiniam tarpininkui

648.762

122.139

II.

Atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti
sutarčių iš viso
Kitas trumpalaikis turtas

II.1.

Trumpalaikis finansinis turtas

999.458

18.020.102

II.2.

Sukauptos ilgalaikės paskolos palūkanos

167.491

107.874

Kitas trumpalaikis turtas iš viso

1.166.949

18.127.976

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6.453.123

711.105

IV.

Trumpalaikio turto iš viso
Turto iš viso

C.

FINANSAVIMO SUMOS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR
GRYNASIS TURTAS
Finansavimo sumos ir grynasis turtas

I.

Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos piniginis įnašas

II.

Sukauptas perviršis

III.

Finansinių metų perviršis (deficitas)

IV.

Finansinio turto nuvertėjimas (-)
Finansavimo sumos iš viso

8.268.834

18.961.220

41.493.834

42.186.220

50.000.000

50.000.000

203.025

400.992

(694.739)

(197.967)

(8.016.866)

(8.016.866)

41.491.420

42.186.159

D.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

I.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
Mokėtinos sumos susijusių paslaugų tiekėjams

2.414

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių
įsipareigojimų iš viso
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimų iš viso

2.414

61

2.414

61

41.493.834

42.186.220

I.1.

Finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas
iš viso

61

Aukščiau pateiktas Verslumo skatinimo fondo turtas ir įsipareigojimai nėra Bendrovės turtas ir įsipareigojimai.
Atskleistos Verslumo skatinimo fondo investicijos ir gautinos sumos yra pateikiamos amortizuota savikaina, o pinigai ir
pinigų ekvivalentai – savikaina. Į aukščiau pateiktas sumas nėra įtrauktos lėšos bankrutuojančiame AB banke SNORAS
(bendra reikalavimo suma 8.016.866 Lt) , kuriomis Verslumo skatinimo fondas negali laisvai disponuoti.
Atskleisti Verslumo skatinimo fondo įsipareigojimai yra pateikiami amortizuota savikaina, išskyrus piniginius įnašus, kurie
pateikiami savikaina.
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15 Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos
Ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamų uždirbimo lentelė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Per vienerius metus

3.304.290

3.811.720

Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus

2.746.515

3.433.071

37.301

92.772

6.088.106

7.337.563

Po penkerių metų

16 Veiklos nuoma
2013 m. Bendrovė sudarė keletą lengvųjų automobilių veiklos nuomos sutarčių. Nuomos sąlygose nėra numatyta
apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma. 2013 m.
Bendrovės nuomos sąnaudos sudarė 25.509 litus (2012 m. gruodžio 31 d. - 27.731 litus).
Minimalias nuomos įmokas (su PVM) ateityje pagal sudarytas automobilių veiklos nuomos sutartis sudarys:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Per vienerius metus

31.830

19.574

Nuo vienerių iki penkerių metų

53.298

-

85.128

19.574

2009 m. lapkričio 12 d. Bendrovė sudarė naują patalpų nuomos sutartį penkerių metų laikotarpiui, 2012 m. rugsėjo
26 d. buvo pasirašytas papildomas Susitarimas dėl papildomo patalpų ploto (119 kv.m) nuomos. Nuomos sąlygose nėra
numatyta apribojimų Bendrovės veiklai, susijusiai su dividendais, papildomomis skolomis ar papildoma ilgalaike nuoma.
2013 m. Bendrovės patalpų nuomos sąnaudos sudarė 300.333 litus (2012 m. - 258.175 litus).
Minimalias nuomos įmokas (be PVM) ateityje pagal sudarytas patalpų nuomos sutartis sudaro:
2013 m.
gruodžio 31 d.
Per vienerius metus

2012 m.
gruodžio 31 d.

304.836

Nuo vienerių iki penkerių metų

304.836

300.347
259.978
560.325

17 Veiklos pajamos
Per 2013 m. ir 2012 m. veiklos pajamas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Pajamos iš suteiktų garantijų:
Pajamos iš suteiktų garantijų SVV

5.279.909

5.820.753

45.264

62.278

14.247

89.226

Pajamos iš specialiųjų garantijų pagal LRV nutarimus

-

500.385

Pajamos iš specialiųjų garantijų eksportui skatinti

-

6.679

5.339.420

6.479.321

Pajamos iš suteiktų garantijų pagal būsto modernizavimo programą
Pajamos iš suteiktų garantijų SVV patiriantiems sunkumų ir didelėms
įmonėms
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18 Veiklos sąnaudos
Per 2013 m. ir 2012 m. veiklos sąnaudas sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

3.239.117

2.748.355

Pastatų nuoma ir išlaikymas

300.333

258.175

Reklamos, priemonių viešinimo ir reprezentacijos sąnaudos

297.457

135.058

Kompiuterinių programų priežiūra

182.907

110.884

Komandiruočių sąnaudos

109.820

104.806

Veiklos mokesčių sąnaudos

169.916

100.364

Nusidėvėjimas ir amortizacija, nurašymai

93.765

94.507

Komunalinių paslaugų sąnaudos

94.179

71.905

Kanceliarinės ir biuro prekių įsigijimo sąnaudos

64.233

57.059

Automobilių nuoma ir eksploatacija

33.090

37.651

Narystės ir įsipareigojimo mokesčių sąnaudos

24.170

29.622

Ryšių sąnaudos

29.204

27.284

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

47.053

26.168

Pašto paslaugų sąnaudos

29.330

19.980

Teisminio bylinėjimo civilinėse bylose, advokatų sąnaudos

21.320

-

Kitos

54.113

42.578

9.852

8.288

Darbo užmokestis ir su juos susiję mokesčiai

Dalyvavimo projektuose nekompensuojamos sąnaudos
Kompensuojamos finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas“ patirtos
valdymo išlaidos
Kompensuojamos finansų inžinerijos priemonės „INVEGA fondas“ patirtos
valdymo išlaidos
Kompensuojamos visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų
kompensavimas“ patirtos vykdymo išlaidos
Kompensuojamos visuotinės dotacijos priemonių „Dalinis palūkanų
kompensavimas“, „Parama pirmajam darbui“ ir patirtos viešinimo išlaidos
Kompensuojamos finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimo fondas“
patirtos valdymo išlaidos
Kompensuojamos visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“
patirtos vykdymo išlaidos
Kompensuojamos visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“
patirtos vykdymo išlaidos

(1.510.658)

(1.369.220)

(896.716)

(726.626)

(379.606)

(416.610)

(303.945)

(112.872)

(266.742)

(357.816)

(509.400)

(50.099)

(113.185)
819.607
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19 Finansinė ir investicinė veikla
Per 2013 m. ir 2012 m. finansinę ir investicinę veiklą sudarė:
2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

1.106.837

1.197.369

71.859

525.626

4.493

10.116

-

432

1.183.189

1.733.543

(8.471)

(6.453)

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Palūkanų pajamos už Vyriausybės vertybinius popierius
Palūkanų pajamos už terminuotus indėlius
Palūkanų pajamos už sąskaitų likučius
Kitos
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
Vertybinių popierių saugojimo sąnaudos
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

(968)

(4.723)

(9.439)

(11.176)

1.173.750

1.722.367

2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Pelnas prieš apmokestinimą

6.214.023

5.247.013

Laikinųjų skirtumų pokytis

(1.444.833)

92.669

50.081

(27.317)

4.819.271

5.312.365

Einamųjų metų pelno mokestis

722.891

796.855

Atidėtojo pelno mokesčio pasikeitimas

216.725

(13.899)

Finansinės ir investicinės veiklos grynasis rezultatas

20 Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudų komponentai

Nuolatiniai skirtumai
Apmokestinamasis pelnas

Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas
Pelno mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje

2.279

1.023

941.895

783.979

Atidėtojo pelno mokesčio turtas:
Sukauptos sąnaudos
Atidėjiniai garantijoms
Atidėjiniai investicijų (palūkanų) nuvertėjimui
Atidėtasis pelno mokestis prieš realizacinės vertės sumažėjimą
Pridėti: realizacinės vertės padidėjimas (sumažėjimas)
Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas
Atidėtasis pelno mokestis, grynąja verte

48.446

55.142

920.071

1.130.100

21.072

21.072

989.589

1.206.314

-

-

989.589

1.206.314

-

-

989.589

1.206.314

(Tęsinys kitame puslapyje)
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20 Pelno mokestis (tęsinys)
Pelno mokesčio sąnaudų ir pelno mokesčio suderinimas
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokesčio sąnaudos, taikant galiojantį pelno mokesčio tarifą
Mokestinė įtaka dėl sąnaudų, priskiriamų neleidžiamiems atskaitymams
Mokestinė įtaka dėl pajamų, priskiriamų neapmokestinamoms pajamoms
Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio koregavimas
Pelno mokesčio sąnaudos

6.214.023

5.247.013

932.103

787.052

7.513

6.021

-

(10.117)

2.279

1.023

941.895

783.979
(Pabaiga)

2013 m. ir 2012 m. Bendrovės vadovybė pripažino atidėtojo pelno mokesčio turtą, kadangi mano, jog šis turtas galės būti
realizuotas ateityje.
21 Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas
Paskolų rizika
Bendrovė paskolos riziką patiria suteikdama garantijas. Bendrovė prisiima suteiktų garantijų riziką (toliau - garantijų
rizika), kad paskolos gavėjas, už kurio paskolos grąžinimą Bendrovė prisiėmė įsipareigojimus prieš paskolos davėją (kredito
įstaigą), negalės laiku grąžinti visos sumos ir Bendrovė turės sumokėti kredito įstaigai garantijos išmoką. Ši rizika tiesiogiai
priklauso nuo suteiktų garantijų portfelio, jo diversifikavimo, bendros Lietuvos ekonominės situacijos, atskirų ūkio šakų
ekonominės situacijos, kredito įstaigų vidaus politikos, kai paskolos gavėjai susiduria su finansiniais sunkumais, ir
panašiai.
Bendrovė, siekdama valdyti garantijų riziką, naudoja įvairias priemones šiai rizikai sumažinti:
1) įvairiomis priemonėmis siekiama kuo labiau diversifikuoti garantijų portfelį. Bendrovė teikia garantijas visiems
ūkio sektoriams, išskyrus tuos, kurie yra neremiami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas
taisykles ir ES de minimis pagalbos reglamentą. Garantijos teikiamos visose Lietuvos apskričių teritorijose,
visiems Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, finansuojantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų
vykdomus projektus;
2) taikomas limitas, kiek maksimaliai galima garantuoti už vieną ūkio subjektą. Maksimali garantija (ar kelių
garantijų suma) vienam paskolos gavėjui, kuris veikia 3 metus ir ilgiau, negali viršyti 5 mln. litų, o vienam
paskolos gavėjui, kuris veikia trumpiau nei 3 metus, negali būti didesnė kaip 2 mln. litų;
3) Bendrovė riboja garantijų riziką, suteikdama garantiją už dalį paskolos (garantuoja pirmos paskolos dalies
grąžinimą). Maksimali dalis yra iki 80 proc. paskolos sumos. Likusi paskolos negrąžinimo rizika tenka kredito
įstaigai, suteikiančiai paskolą;
4) nustatyti privalomi minimalūs reikalavimai paskolos gavėjui ir priimtinoms garantijų suteikimo sąlygoms.
Reikalaujama, kad už garantuojamą paskolą įsigytas ar sukurtas ilgalaikis materialusis turtas būtų įkeistas
garantuojamos paskolos grąžinimui užtikrinti, reikalaujama, kad paskolos gavėjas finansuojamame projekte
dalyvautų pinigais ar įkeičiamu turtu ir kad jo dalyvavimo dydis būtų ne mažesnis kaip 20 proc., o paskolos
gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) Bendrovei dieną veikė trumpiau nei
12 mėnesių, paskolos gavėjo dalyvavimas gali būti nereikalaujamas;
5) garantijų rizika mažinama organizacinėmis priemonėmis. Visais atvejais atliekamas paskolos gavėjo ir
suteikiamos paskolos garantavimo rizikos vertinimas. Sprendimai dėl garantijų suteikimo svarstomi ir priimami
2 lygiais: Rizikos valdymo komiteto siūlymu generalinio direktoriaus įsakymu ir Rizikos valdymo komiteto
siūlymu valdybos sprendimu;
6) garantijų rizika mažinama dalį prisiimamos rizikos perduodant valstybei ir kitoms garantijų institucijoms. Dalis
Bendrovės investicinių paskolų garantijų portfelio yra pergarantuota: 1) Europos investicijų fondo (toliau – EIF),
EIF perduota iki 50 proc. galimos garantijų, kurios įtrauktos į EIF pergarantuotų paskolų garantijų portfelį,
rizikos; 2) Garantijų fondo, kuris įsteigtas ir finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas“ VP2-2.3-ŪM-03-V priemonę – „Garantijų fondas, kuriam perduota iki 80 proc. galimos
garantijų, kurios įtrauktos į GIF pergarantuotų paskolų garantijų portfelį, rizikos. Taip pat dalis rizikos yra
perduota valstybei. Valstybė kompensuoja dalį garantijos išmokų, taip pat suteikia valstybės garantiją
Bendrovės portfeliui, neviršijančiam nustatyto maksimalaus įsipareigojimų limito;
7) valdydama garantijų riziką, Bendrovė laikosi aktyvios strategijos: periodiškai kas ketvirtį vykdoma suteiktų
garantijų portfelio analizė, jo grupavimas pagal galimos rizikos grupes, rengiant ataskaitas ir prevenciniu būdu
kontroliuojant garantijų suteikimo sąlygų vykdymą (atliekant garantijų ir garantuotų projektų įvykdymo
stebėjimą).
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Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas (tęsinys)

Likvidumo rizika
Likvidumo (pinigų srautų/finansavimo) rizika apibrėžiama kaip negalėjimo vykdyti einamųjų įsipareigojimų rizika.
Finansavimo rizika Bendrovėje kontroliuojama tinkamai planuojant pinigų srautų poreikius, kurie kontroliuojami
nustatant limitus pinigų srautų trūkumams ir juos diversifikuojant. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per
vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) /
per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo lygūs 1,578
ir 1,5729 (2012 m. gruodžio 31 d. - 1,6867 ir 1,6818).
Bendrovės likvidumas yra užtikrinamas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarime
Nr. 887 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ nustatytus reikalavimus dėl Bendrovės laisvų lėšų investavimo bei
įsipareigojimų prisiėmimo, taip pat laikantis Bendrovės valdybos nurodymų dėl investavimo.
Bendrovės likvidumo rizika eliminuojama, nes:
–
Bendrovės lėšos investuojamos tik į likvidžius ir nerizikingus finansinius instrumentus – valstybės
(Vyriausybės), tarptautinių organizacijų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius popierius
ir terminuotus indėlius komerciniuose bankuose;
–
Bendrovės nuostoliams pasiekus 25 procentus įstatinio kapitalo, valdyba nebesuteikia naujų garantijų (t. y.
Bendrovė neprisiima naujų įsipareigojimų);
–
Lietuvos Respublikos Vyriausybė kasmet nustato Bendrovės prisiimamų garantijų įsipareigojimų limitus,
kurių Bendrovė negali viršyti.
Palūkanų normos rizika
2013 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo išvestinių priemonių palūkanų normos rizikai valdyti.
Operacinė rizika
Operacinė rizika apibrėžiama kaip tiesioginių ir netiesioginių nuostolių, kurie susidarė dėl klaidingų vidinių procesų,
personalo veiksmų, Bendrovės sistemų ir išorinių įvykių, rizika.
Operacinę riziką siekiama valdyti ir sumažinti atskiriant darbuotojų vykdomas funkcijas. Operacinei rizikai valdyti
naudojamos Bendrovės vidaus kontrolės sistemos priemonės.
Svarbi operacinės rizikos valdymo prevencijos priemonė yra draudimas. Draudimas leidžia minimizuoti dėl išorės veiksnių
galimus nuostolius, susidariusius dėl materialiojo turto netekimų.
Bendrovė nuolat tobulina operacinės rizikos valdymą, siekdama užtikrinti Bendrovės sistemų ir procesų saugumą.
Užsienio valiutos rizika
Bendrovė nesusiduria su užsienio valiutos rizika.
Finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė
Pagrindinis Bendrovės finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos
sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.
Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti
užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti / parduoti turtą arba užskaityti
tarpusavio įsipareigojimą. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos
kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais, priklausomai
nuo aplinkybių.
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir prielaidos:
a)
b)

c)

Trumpalaikių prekybos gautinų sumų, trumpalaikių indėlių, trumpalaikių prekybos skolų ir trumpalaikių
skolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei.
Ilgalaikių indėlių bei ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos
rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už
kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei. Bendrovės ilgalaikių indėlių
palūkanų normos yra artimos rinkos palūkanų normoms, todėl jų tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei.
Iki termino pabaigos laikomų Vyriausybės bei bankų obligacijų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis
kotiruojamomis rinkos kainomis arba tokios pat ar panašios obligacijos palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo
metu tokio pat termino obligacijoms.
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2013 m.
gruodžio 31 d.

2012 m.
gruodžio 31 d.

Bendrovės įsipareigojimai pagal suteiktas garantijas:
SVV paskolų garantijos

274.375.975

317.060.779

6.295.800

8.537.363

SVV lizingo garantijos

907.898

-

garantijos už didelių įmonių imamas paskolas

250.972

2.525.485

garantijos už daugiabučiams namams modernizuoti teikiamas paskolas

specialiosios garantijos dėl eksporto kredito draudimo
Iš viso

-

414.400

281.830.645

328.538.027

2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė suformavo 6.133.804 Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 7.533.998 Lt ) atidėjinius galimiems
suteiktų garantijų išmokėjimams (t.y. tiktai suteiktų garantijų galimai išmokėjimų daliai, kuri Bendrovei nėra
kompensuojama). Prielaidos, naudotos vertinant atidėjinį galimiems išmokėjimas, yra aprašytos 12-oje pastaboje.
2013 m. gruodžio 31 d. 37.494.971 litų paskolų garantijų buvo pergarantuota Europos Investicijų Fondo (2012 m.
gruodžio 31 d. – 51.110.571 litų), turinčio AAA reitingą ir 199.479.603 litų paskolų garantijų buvo pergarantuota Garantijų
fondo (2012 m. gruodžio 31 d. – 195.663.412 litų), kuris įsteigtas ir finansuojamas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir
verslo aplinkos gerinimas“ VP2-2.3-ŪM-03-V priemonę – „Garantijų fondas“.
Atidėjiniai įsipareigojimams už garantijas daugiabučiams namams modernizuoti suteiktas paskolas nėra formuojami, nes
garantijų išmokos pagal paminėtas garantijas būtų pilnai dengiamos iš atitinkamų biudžeto asignavimų.
Teisminiai procesai
2013 metais INVEGAI pateiktas 1 ieškinys dėl atsisakymo išmokėti garantijos išmoką pagal suteiktą garantiją. Šiuo atveju
INVEGOS garantija buvo suteikta AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriui už UAB „BALTIC REALTY SOLUTION“ paskolą.
Banko pateikto ieškinio suma – 750.000 Lt. Pirmos instancijos teismas atmetė banko ieškinį kaip nepagrįstą. INVEGAI
palankus teismo sprendimas šiuo metu yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui apeliacine tvarka. Šios teisminės
bylos eiga reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms neturės, nes atitinkama suma yra suformuota atidėjiniuose
(įskaitant pergarantavimo dalį) iki galutinio šio klausimo išsprendimo teismine tvarka.
Bendrovė LR bankų įstatymo ir LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateikusi:

AB banko SNORAS bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą dėl Bendrovės ir jos valdomų fondų laikomų
lėšų AB banke SNORAS bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. Pateiktas kreditorinis
reikalavimas atitinka Bendrovės ir jos valdomų fondų laikomų lėšų AB banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir
nesumokėtų palūkanų sumą, sumažinus ją 345.280 Lt dydžio draudimo išmoka, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir
investicijų draudimas“:

dėl INVEGA laikomų lėšų (bendra reikalavimo suma 15.222.588 Lt) AB banke SNORAS bei už šias lėšas
priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. Pateiktas kreditorinis reikalavimas atitinka INVEGA laikomų lėšų AB
banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmokos dalimi,
tenkančia šiai kreditorinio reikalavimo daliai, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas;

dėl INVEGA fondo laikomų lėšų (lėšos banko sąskaitoje ir suteikta ilgalaikė paskola pagal priemonę „Atviras kreditų
fondas“, bendra reikalavimo suma 72.089.886 Lt) AB banke SNORAS bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų
palūkanų. Pateiktas kreditorinis reikalavimas atitinka INVEGA fondo laikomų lėšų AB banke SNORAS bei už jas
priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmokos dalimi, tenkančia šiai kreditorinio
reikalavimo daliai, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“;

dėl Garantijų fondo laikomų lėšų (bendra reikalavimo suma 19.055.289 Lt) AB banke SNORAS bei už šias lėšas
priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. Pateiktas kreditorinis reikalavimas atitinka INVEGA fondo laikomų lėšų
AB banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmokos dalimi,
tenkančia šiai kreditorinio reikalavimo daliai, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“;

dėl Verslumo skatinimo fondo laikomų lėšų (bendra reikalavimo suma 8.016.866 Lt) AB banke SNORAS bei už šias
lėšas priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų. Pateiktas kreditorinis reikalavimas atitinka INVEGA fondo laikomų
lėšų AB banke SNORAS bei už jas priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų sumą, sumažinus ją draudimo išmokos
dalimi, tenkančia šiai kreditorinio reikalavimo daliai, kuri buvo gauta iš VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančio teismo ir bus tenkinamas banko bankroto
procese LR bankų įstatymo nustatytu eiliškumu;

AB Ūkio banko bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą 47.170.965,66 Lt sumai dėl banko negrąžintų
bankui suteiktų tikslinių paskolų lėšų, skirtų INVEGOS fondo remiamoms priemonėms finansuoti. Kreditorinio
reikalavimo suma atitinka tikslinių lėšų, suteiktų bankui (46.824.179,74 Lt), bei už šias lėšas priskaičiuotų, bet
nesumokėtų palūkanų, sumą (346.785, 92 Lt) . Kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu (įkeistos lėšos,
esančios atitinkamose banko sąskaitose, iš priemonių lėšų (o AKF priemonės atveju – iš priemonės lėšų ir banko
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sutartis). Kreditorinis reikalavimo dydis yra patvirtintas bankroto bylą nagrinėjančio teismo. Bendrovė kreipėsi į
bankroto bylą nagrinėjantį teismą su prašymu patikslinti kreditorių sąraše nurodytą kreditorinio reikalavimo eilę
(nustatyti, kad Bendrovės kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu). Patvirtinus kreditorinio reikalavimo
tenkinimo eiliškumą, jis bus tenkinamas banko bankroto procese LR bankų įstatymo nustatytų eiliškumu.

23 Susijusių šalių sandoriai
Susijusios šalys:
1) LR Ūkio ministerija – valstybei priklausančių Bendrovės akcijų (100 proc. visų akcijų) valdytoja, atliekanti veiklos
priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;
2) LR Finansų ministerija – ES struktūrinės paramos administravimo srityje vadovaujančios institucijos funkcijas
atliekanti institucija, pavedusi Bendrovei atlikti tam tikras įgyvendinančios institucijos funkcijas;
3) LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – viena iš tarpinių institucijų, kurios siūlymu INVEGAI yra pavesta
administruoti keletą visuotinės dotacijos priemonių ir kontroliuojantysis fondas „Verslumo skatinimo fondas“.
2013 m. buvo pasirašyta:
- trišalė visuotinės dotacijos valdymo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos ir
INVEGOS, kuria INVEGAI pavesta įgyvendinti visuotinės dotacijos priemonę – „Subsidijos verslumui skatinti“. Šiai
priemonei skirta 10 mln. Lt ES SF lėšų.
- dvišalė programos priemonių vykdymo finansavimo sutartis tarp Ūkio ministerijos ir INVEGOS, dėl ŪM finansuojamų ir
per INVEGĄ įgyvendinamų priemonių finansavimo 2013 metais. Pagal sutartį numatyta skirti iki 8,599 mln. Lt
atitinkamoms priemonėms finansuoti.
2013 m. buvo vykdomi įsipareigojimai pagal 2009 - 2012 metais Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos ir INVEGOS sudarytas trišales sutartis dėl atskirų INVEGOS įgyvendinamų priemonių
finansavimo:
- pagal 2009-08-31 trišalę sutartį Nr. 11K-040/8-661 dėl garantijų fondo finansavimo, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos,
Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-04-07 trišalę finansavimo sutartį dėl priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ įgyvendinimo, pasirašytą tarp Ūkio
ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-04-27 trišalę sutartį Nr. 11K-024/8-223 dėl visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo,
pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-12-30 trišalę sutartį dėl finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“ įgyvendinimo ir finansavimo,
pasirašytą tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2012-07-23 sutartį dėl projekto „Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ informavimas ir viešinimas“,
pasirašytą tarp CPVA, Ūkio ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2009-03-20 sutartį dėl projekto „2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir
darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“, pasirašytą tarp CPVA, Ūkio ministerijos ir INVEGOS;
- pagal 2012-10-15 sutartį, pasirašytą tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS, dėl
visuotinės dotacijos priemonės „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinimo ir finansavimo;
- pagal 2013-05-17 sutartį, pasirašytą tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGOS, dėl
visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ įgyvendinimo ir finansavimo;
- pagal 2012-12-28 sutartį, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos, EIF ir INVEGOS, dėl iš EIF valdomo
JEREMIE kontroliuojančiojo fondo perimtų finansų inžinerijos priemonių administravimo;
2013 m. I pusmetyje buvo įvykdyti įsipareigojimai pagal 2009 metais sudarytas daugiašales sutartis dėl mažų kreditų
teikimo skatinimo:
1) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-201, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS ir AB Ūkio banko;
2) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-202, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS ir UAB Medicinos
banko;
3) pagal 2009-04-22 tikslinės paskolos sutartį Nr. 8-203, pasirašytos tarp Ūkio ministerijos, INVEGOS ir AB Šiaulių banko.
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2013 m.

2012 m.

Sandorių sumos:
Ataskaitinio laikotarpio
Iš jų ES remiamų priemonių administravimo, įgyvendinimo ir/ar
valdymo sutartys

449.445.900

70.447.310

441.958.400

45.000.000

74.000.000

39.000.000

-

74.000.000

Skolos suma:
Likutis sausio 1 d.
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai*

Pagal 2009 m. rugpjūčio 31 d. trišalę sutartį Nr. 11K-04013-661 dėl garantijų fondo finansavimo, pasirašytą tarp Ūkio
ministerijos, Finansų ministerijos ir Bendrovės, Garantijų fondui yra skirtas 129 mln. Lt piniginis įnašas. Pagal sutartį
Ūkio ministerija įsipareigoja pervesti piniginį įnašą kaip galima greičiau, bet ne vėliau, kaip per 20 darbo dienų nuo
rašytinio Bendrovės prašymo, pervesti Piniginio įnašo dalį į Garantijų fondo banko sąskaitą, gavimo dienos. 2013 m.
gruodžio 31 d. piniginis įnašas buvo pilnai apmokėtas (2012 m. gruodžio 31 d. piniginio įnašo neapmokėtos sumos likutis
buvo 39 mln. Lt).
Vadovybės darbo užmokestis ir kitos išmokos
Iki 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybei (generaliniam direktoriui, generalinio direktoriaus pavaduotojui ir
vyriausiajam finansininkui) priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 435.690 Lt (2012 m. – 461.708 Lt). Šiame
skaičiuje yra generalinio direktoriaus pavaduotojui sumokėta išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas,
jam nutraukus darbo sutartį su INVEGA šalių susitarimu 2013 metais. 2013 metais Bendrovės vadovybei nebuvo suteikta
jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.
24 Pobalansiniai įvykiai
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos
šioms finansinėms ataskaitoms ir turėtų būti atspindėti finansinėse ataskaitose.
*****

99

