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NeprtKlaUS0nto aUdltorlaUS lŠVada
Fondų fondo ,,Verslumo skatinimo fondas 2o1+2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"

steigėjams
Nuomonė

Mes atlikome UAB ,,lnvesticiių ir verslo garantijos" (toliau - lmonė) valdomo fondų fondo
(toliau
,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2O2O, finansuojamas iŠ Europos socialinio fondo"
Fondas) finansinių ataskaitų auditą. Fondo finansines ataskaitas sudaro:

C
o
o
r
.

-

2017 m. gruodžio 3'1 d. finansinės būklės ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų grynojo turto pokyčių ataskaita,
tą dieną pasibaigusių metų pinigų srautų ataskaita,

tr

finansinių ataskaitų aiškinamasis raŠtas, jskaitant reikŠmingų apskaitos metodų Santrauką,

201] m.
ir pinigų
rezultatus
veiklos
tą dieną pasibaigusių metų finansinius

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą

ir teisingą vaizdą apie Fondo

gruodŽio 31 d. finansinę bŪklę ir
SraUIUS pagal VieŠojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybės standartuS.

Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
Standartus iŠsamiai apibūdinta Šios ršvados skyriuje ,,Auditorįaus atsakomybė už finansinių
ataskaitų auditą". Mes esame nepriklausomr nuo lmonės ir Fondo pagalTarptautinių bL_rhalterių
etikos Standartų valdybos iŠleistą Buhalterrų profesionalų etikos kodekSą (toliau -TBESV
kodeksas) ir Lietuvos Respublikos f inansinių ataskaitų audįto jstatymo reikalavimus, susijusius su
auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomėS kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito jstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti
audito jrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrjsti.

J
@2018 ,,KPMG Baltics", UAB, yįa Lietuvos ribotos atsakomybės jmonė ir
nepriklausomų KPMG jmoniŲ narių, priklausančių Svei@riios imonei
,,KPMG lnlernational coopērative" {,,KPMG lntēInational"}, tinklo nrrė.
Vi9o9 teisės 99u9omos.

lmonės kodag: 1 1 149497'|
PVM mokėtoio kodas: LT114949716

Vadovybės ir

uŽ valdymą atsakingų

asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga uŽ Šių finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą,
parengimą ir teiSin9ą pateikimą pagal VieŠojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standjrtus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina ftnansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iŠkraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo jvertinti Fondo 9ebėjimą tęsti veiklą ir atskleiSti
(jei bįtina) dalykus, susijusius su veiklos tęStinUmU ir veiklos tęstinUmo apskaitos principo
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba neturi
kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
proceSą.
UŽ vatdymą atsakingi aSmenys privalo prižiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra

rerkšmingai iŠkraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išIeisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė' Pakankamas užtikrinimas - tai aukšto lygio uŽtikrinimas, o ne garantija, kad
reikŠmingą iŠkraipymą, 1eigu jis yra, visada galrma nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal
TAS. lŠkūrpymai, kurie gali atsirasti del apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu 9alima
pagrjstai nUmatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės jtakos Vartotojų ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis,
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

o

jvertiname finansinių ataskaitų reikŠmingo iŠkraipymo dėI apgaulės arba klaidų
riziką, planuo1ame ir atliekame procedūras kaip atsaką j tokią riziką ir surenkame pakankamų
tinkamų audito jrodymų mūsų nuomonei pagrjsti. Reikšmingo iŠkraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizikayra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiŠkinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.

o

kad galetume suplanuoti
lgyjame SUpratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam,
procedūras,
tam,
kad galėtume
ne
tačiau
audito
tinkamas
aplinkybėmis
įonkrečiomis
pareikŠti nUomonę apre Fondo vidaus kontrolėS veiksmingumą'

o

apskaitinių Vertinimų
lvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybes atliktų
bei su jais susi1usių atskleidimų pagrjstumą.

Nustatome

ir
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@2ol8,,KPMG Baltics", UAB, yra Liētuvos riboto3 alsakomybė9 įmonė ir
ūriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveierijos jmonei
,,K'PMG lntern8tional coopērativė" ("KPMG lntērnationsl"), tinklo narė.
Vigog t€įsė9 saugomos'

o

Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais jrodymais, egzistuoja su jvykiais ar sąlygomis susijęs reikŠmingas
neapibrėžtumas, del kurio gali kilti reikŠmingų abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome iŠvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus iŠvadoje
privaIome atkreipti dėmesj j susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nUomonę. Mūsų iŠvados yra pagrjstos audito
jrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus tŠvados datos. Tačiau būsimi jvykiai ar sąlygos
gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.

o

jskaitant atskleidimus, ir
lvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, StrUktūrą ir turinj,
jvykiai
taip, kad atitiktų
pagrindžiantys
ir
sandoriai
pateikti
tai, ar flnansinėse ataskaitose
pateikimo
koncepciją.
teisingo

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

trūkumus, kuriuos nUstatome audito metu.

,,KPMG Baltics", UAB, vardu

Dom
auditorius
Vilnius, Lietuvos Respublika
2018 m. kovo 13 d.

5

@2o18,,KPMG Ealtics", UAB, yra Lietuvos ribotos ēts8komybės įmonė ir
nopriklausomų KPMG imonių nėrių, priklausančių svėicēriios imonēi
,,KPMG lnternational coopērativē" {.KPMG lnternational"), tįnklo narė,
Viso9 teisės saugomo8.

Fondų fondas ,,Verslumo skatinimo fondas 20l4-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"

FINAi.ĮsINES'eurLps ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 20l7 M. GRUODŽIO
(visos sumos euraįs. ieį npnurndvta kitain)

31 D.

2-ojo VSAFAS,,Finansinės būklės ataskaita"
1

priedas

FINANsINĖjs BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2ot7 M. GRUoDžIo 31 D. DUoMENIS
20 18-03- 13

Eil.

Nr

ILGALNKIS TURTAS

A.

2Ot7 m,
sruodžio 31 d.
4 060 556,00

20Į6 m.

gruodžlo 31 d.

turtas

I.

Ilealaikis materialusis turtas

II.
III.

Ilsalaikis finansinis turtas
Kitas ilealaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALNI{IS TURTAS
Atsarsos
Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą

IV

B.

c.
I.

I.1

r.2
II

III.
III.

Pastebos

Straipsniai

Nr,

l

rĮt.2
III.3
III.4
III.5
III.6

parduoti
Ilealaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai aomokėiimai
Šumos
Per
metus
Gautinos trumoalaikės finansinės sumos
mokesčiai ir socialinės
finalsavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,
oaslaugas
Sukauotos sautinos sumos
Kitos sautinos sumos

IV
1r

IŠ VIso TURTo:

FINANSAVIMO SUMOS

I,

IŠ

t.

7

ISIPAREIGOJIMAI

I.

I

I.1
1.2

r.3

lealaikiai isioareieoiimai
Ilsalaikiai finansiniai isipareieoiimai
Ilsalaikiai atidė iiniai
Kiti ilsalaikiai įsipareigojimar

II

il.2

1.4

II.5
II.6
IĮ.7
II.8
II.9
II.1O

Mokėtinos
Mokėtinos
Mokėtinos
Mokėtinos

Rezervai

I

l

r 970,24

1

723 777.60

r o25 622,40
5

006 158,60

5 886 199,59

5 A79 247,43
I 988,05

6 033 75r,28
6 033 179.99
801,52

5 877 259,78

6 032 378.47

6 951.76

571,29

6 95r.76

57r,29

6 897.OO
54.76

426,42
t28,20

5 886 199.59

6 033 75r,28

subsidiios' dotacįios ir finansavimo sumos

Į6'67

TURTAS

II.
III
III.
ITI.2

8

sumos i Europos Sąiungos biudžetą
sumos i biudžetus ir fondus
socialinės išmokos
Gražintini mokesčiai' imokos ir ių permokos
Tiekėiams mokėtinos sumos
Sukauotos mokėtinos sumos

II.11

F

ro2 465.99

dalis

II. 1

II.3

6 O33 751,28

5

Iš kitu šaltinių

IV

825 643.59

4

valstvbės biudŽeto
IŠ savivaldvbės biudŽeto
užsienio valstvbių ir tarptautinių organlzacijl4
Iš

II.
III

4 060 556,00
1

6

ekvivalentai

D.

3.3.1

ar

Einamuiu metų pervilŠis ar deficitas

ar deficitas

IŠ VIso FINANSAVIMO sUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTo:

Kęstutis Motieiūnas

Generalinis direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti

(vardas ir pavardė)

Vyriau sioj i finansininkė

Jūratė Blėdaitė _ Katilienė

asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris),
jeigu privaloma pagal teisės aktus)
6

Fondų fondas ,'Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 20l7 M. GRUODŽIO 3l D
(visos sumos eurais,

jei nenurodyta kitaip)

3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaita"
1

vEIKLos REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS

priedas

20 18-03- 13

(data)

Eil.

Pastabos

Stralpsniai

l\[r.

PAGRINDINĖS

A.

Nr

vĒIKlos PAJAMoS

9

FINANSAVIMO PAJAMOS

I.

2017 m'

2Ot6 m.

155 118,69

9t 490.37

155 118.69

91 490.37

į155 118.69l

į9l 490,37|

f155 118.69)

{9t 490.371

MOKESČIU IR socIALINIU ĮMoKŲ PAJAMOS

II

Mokesčiu oaiamos grynaia verte

II.1,

II.1.1

suma

il.1.2.
1r.2.

II.2.

ĮĮ.2.2.
III

III.1.

\r.2.
B.

suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
veiklos
Pervestinu paerindinės veiklos kitų paiamų suma

PAGRINDINĖS

Į.

II.
III,

IV

c.

D.
I

il
III.

E.
F.

verte

palamos

1

vElxlos sANAUDos

10

IR

FINANSAVIMO

VEIKLOS
KITos vĒIl(Įos REZULTATAS
KITOS
PERVESTI

PA.]AMOS

KITos VEIKLoS sĄNAUDos

AR DEFICITAS

KITOS VEIKLOS

ffivEtxĮosREZULT

APsI{AITos PoLITIKos XEITIMo IR ESMINIŲ APsKAITos KLNDŲ

G.

TAISYMO
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUosA\'^rBĖs MEfoDo

H.

rvuosavwĖs METoDo ITAKA

I.

11

ITAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Generalinis direktorius

Kęstutis Motiejūnas

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti
asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Vwiau sioi i finansininkė

.]ūratė Blėdaitė _ Katilienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris),
jeigu privaloma pagal teisės aktus)
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Fondų fondas,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA UŽ LAIKOTAū1,lasrratcusĮ 2017 M. GRUODŽIO 3l D.
(vįsos sumos euraįs, ieį nenurodvta kįtaįp)
4-ojo VSAFAS ,,Grynojo turto poĘčių ataskaita'
1 prie

GRYNoJo TURTo PoKYčIŲ ATASKAITA
PAGAL 201-7 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS
20 18-03- 13

(data)

Tenka kontroliuoJanēiaJam

Eil.

Straipsnlai

Nr.

Pastabos Nr,

Dalininkų
kapitalas

Tikrosios

Kttt

vertės
fezervas

rezerval

5

6

Nuosaų/bės

metodo

įtaka

Sukauptas
perviršls at

deficitas
prieš

nuosavybės

1

2

3.
4.
5.
6.
7

8

9
10.

11

t2
13
14.
15.

76.

t7.

2

Likutis 2oL4 m, gruodžio

3

4

7

Mažu_

mos

dalls

metodo

įtaką

I

Ė

vlso

8

9

10

31 d.

Perimto ilgalaikio turto iŠ
kito viešojo sektoriaus
subiekto itaka
Perduoto arba parduoto
ilgalaikio turto kitam

subiektui itaka

x

x

x

x

x

x

Kitos rezervų padidėjimo

x

Kiti sudaryti rezewai
Kiti panaudoti rezervū
Dalininkų (nuosavo)

x
x

įsumažėiimo) sumos

kapitalo padidėjimo

Ataskaitinio laikotarpio

grynasis perviršis ar
deficitas
Likutts 2015 m. gruodžlo

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

31 d.

Perimto ilgalaikio turto iš
kito vieŠojo sektoriaus
subiekto itaka
Perduoto arba parduoto
ilgalaikio turto kitam
subiektui itaka
Kitos rezervų padidėjimo
sumos
Kiti sudaryti rezertlū

Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo)

kapitalo padidėjimo
{sumažėiimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio
grynasis perviršis ar
deficitas
Ltkutis 2016 m. gruodžio

3l

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

d.

Kęstutis Motieiūnas

Generalinis direktorius

(vardas ir pavardė)

(teisės aktais įpareigoto pasiraŠyti asmens
pareigu pavadinimas)

Jūratė Blėdaitė
Katilienė

Vyriausioji finansininkė

-

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)
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Fondų fondas,,Verslumo skatinimo fondas 20l4-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"
PINIGŲ sRAūTŲ ATASKAITA UŽ LAIK9TARPĮ, PASIBAIGUSĮ 20l7 M. GRUoDŽI9 3l D.
(vįsos sumos euraįs' iei nenurodvta kįtaįp)
S-ojo

ataskaita"

VSAFAS ,,Pinigų srautų
1

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2oĮ7 M. GRUoDŽIo 31 D. DUoMENIS

priedas

20 18-03- 13

Eil.
Į

A.
I,

I,1

I.1.1

r.t.2

vEIKĮos

2

Nr
3

SRAUTAI

r.t.4.

Iš kitu šaltiniu

r.4.
I.5.
r.6.
II.

il.

1

ĮI.2
II,3.
1r.4.

II.5.
II.6.
III

III,1
IIT.2

III.3
III.4.

B.
I,
II

III.

IV

u.
c.
I

II.
III

D.

6 136 700.75

6 136 700,75

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėŠų

L3.

5
5 030 424,46

4

(4 3O9 191,O71

Iplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstvbės biudŽeto
Iš savivaldybės biudžeto

r.1.3.
1.2.

2016 m.

2Ot7 m.

Pastabos

Straipsniai

Nr

6 136 700,75

Iš mokesčių
IŠ

socialiniu imokų

Už suteiktas oaslaugas

Gautos palūkanos
Kitos iplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
I savivaldvbių biudžetus
ES' užsienio valstvbėms ir tarptautinėms organizacijoms
I kitus išteklių fondus
Viešoio sektoriaus subiektams
Kitiems subiektams
Išmokos
Socialiniu išmokų
Kitu oaslausų isigiiimo
Sumokėtos oalūkanos
Kitos išmokos
INvEsTIcINĖs vĒIKĮos PINIGŲ SRAUTN
Ilgalaikio turto (išsĘrus finansinį) ir biologinio turto
lSlqlllmas
Ilgalaikio turto (išsŲrus finansinį) ir biologinio turto
oerleidimas
finansinio turto
Ilsalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotuiu indėliu (padidėiimas) sumažėiimas
Kiti investicinės veiklos pinisų srautai
Iolaukos iš sautų paskolų
Gautu oaskolu sražinimas
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
-rtxarsu,ltĖsvElxĮosPINIGŲSRAUTN
VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMo ĮTAI{A PINIGŲ IR
PINIGu EKVIVAJ,ENTŲ LIKUčIUI
Pintgu il oinicų ekvlvalentų padidėjimas |sumažėJimasl

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaltinio laikotarpio
oradžioie
Pinigai ir pintgų ekvlvalentai ataskaitinlo laikotarpio
pabalsoie

(4

060 556.001

060 556.00)

(4

(106 275.491

{248 635,071

3

t

e48 635.071
026 2to.o7

įt

(1
1

13

(106 275,891

o24 266'26l,

050 732.54)

000 000.00
26 2tO,O7

26 466,28

98į'ool

5 006 158,60

282

5 006 158.60

t 723 Į77'60

s 006 158.60

Kęstutis Motiejūnas

Generalinis direktorius

(vardas ir pavardė)
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Remiantis trišale fondų fondo,,Verslumo skatinimo fondas 2014_2O2O, finansuojamas iŠ Europos socialinio fondo" (toliau Fondas) steigimo ir finansavimo sutartimi, sudar5Ėa 2015 m. gruodžio 8 d. tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerĮos, Lietuvos Respublikos finansų ministerįos ir UAB ,Investicijų ir verslo garantĮoš' (toliau _ ,,Invega"
arba ,,Fondo va1dytojas"), ,,Invega" paskirta valdyti Fondą ir administruoti valstybės lėšas (piniginius išteklius) su sąlyga,
kad Lietuvos Respublika bus galutinė finansavimo ekonominės naudos gavėja ir turės teisę į galutinius suteikto
finansavimo rezultatus.

Fondas traktuojamas kaip fondų fondas, neturintis juridinio asmens teisių, įsteigtas tam tikroms valstybės pavestoms
funkcijoms atlikti, gaunantis tik šiam fondui būdingas pajamas, kaupiantis lėšas atskiroje sąskaitoje bei nustaty'ta tvarka
naudojantis lėšas nustatytiems uždaviniams į5rvendinti. Kadangi Fondas nėra juridinis asmuo _ samdomų darbuotojų
neturi. Fondas neturi kontroliuojamų ir asocįuotų subjektų.
Fondas, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 6 dalimi, yra steigiamas
kaip atskiras ,,Invega" finansų padalinys, kuriam taikomos konkrečios įgrvendinimo taisyklės bei sąlygos, numatytos
steigimo ir finansavimo sutartyje. Siekiant tvarkyti Fondo apskaitą atskirai nuo kitų ,,Invegos" valdomų finansinių srautų,
pagal
,Invega" naudoja atskirą finansinės apskaitos sistemą su atskiru sąskaitų planu, kuriame registruojamos visos
pobūdį grupuojamos ūkinės operacijos, susĮusios tik su Fondo lėšomis.

LR socia1inės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaujantis Europos parlamento ir tarybos reglamento (Es) Nr. I3o3l2oI3,
2 straipsnio 27 punktu, siekdama įsteigti fondų fondą bei jame įgrvendinti finansinę priemonę, vadovaujantis steigimo ir
finansavimo sutartimi įsipareigojo Fondui perduoti administruoti 24 546 8O3 eurų sumą. Fondas įgrvendins paskolų
finansinę priemonę, skirtą verslumo ir savarankiško užimtumo skatinimui.

Fondas įsteigtas 2015 m. gruodžio 8 d. sudarius trišalę steigimo ir finansavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerĮos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir ,,Invegos". Metinėse finansinėse
ataskaitose pateikiami duomenys už praėjusį ataskaitinį laikotarpį, trukusi nuo 2oI7 m. sausio 1 d. iki 2ol7 m. gruodžio
31 d.

2. Apskaitos polltika
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Fondo tarpines finansines ataskaitas už laikotarpi, pasibaigusį
2017 m. gruodžio 31 d., yra šie:

2.t.

Flnansinlų ataskaltų forma

1d. Fondas laikomas atskiru vieŠojo sektoriaus subjektu, metinė finansinė atskaitomybė ir
aiškinamasis raštas rengiami pilna apimtimi pagal VieŠojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
(toliau _ VSAFAS) reikalavimus. Fondo buhalterinė apskaita organizuojama ir tvarkoma remiantis Lietuvos Respublikos
buha1terinės apskaitos istatymu, Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Fondo steigimo ir
Nuo 2016 m. sausio

finansavimo sutartimi bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.
Pateikta finansinė atskaitomybė parengta remiantis įsigĮimo savikainos principu.

2.2.

Flnansinlų ataskaįtų valiuta

Fondas apskaitą 2o17 m' tvarkė ir šiose metinėse finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos
nacionaline valiuta, eurais.
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2,3.

nenurod'vta kitaįn)

Finansinis tuttas ir flnansialal įsiparetgojįmat

ir finansiniai įsipareigojimai yra pripaŽĮstami tada, kai Fondas gauna ar pagal lykdomą trišalę
finansavimo sutartį gauna arba įgįa teisę gauti pinigus ar kitą finansini turtą. Pinigai ir kitas finansinis turtas, numatytas
gauti turtu nepripžįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.
Finansinis turtas

Finansinis turtas
Finansinis turtas yra priskiriamas šioms grupėms: ilgalaikis ir trumpalaikis turtas į ne nuosavybės vertybinius popierius,
gautinos sumos, prie kurių priskiriamos ir suteiktos ilgalaikės paskolos bei pinigai ir pinigų ekvivalentai. Finansinio turto
priskyrimas priklauso nuo finansinio tĮrrto rūšies ir tikslo ir yra nustatomas pirminio pripažinimo metu.
Siekiant įvertinti finansinis turtas skilstomas į dvi grupes: finansinis turtas, laikomas iki iŠpirkimo termino bei gautinas
sumas (prie kurių priskiriamos ir suteiktos paskolos).
Finansinis turtas. laikomas iki išpirkimo termino

Iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomi kaip ilgalaikis turtas, nebent jų išpirkimo terminas
neviršĮa dvylikos mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos dienos. Vertybiniai popieriai apskaitomi kaip trumpalaikis
turtas, jei jas ketinama realizuoti per dvylika mėnesių nuo finansinės būklės ataskaitos datos.

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

Iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai yra apskaitomi amortizuota savikaina.

Laikinai laisvos Fondo lėŠos laikantis finansų ministro 2OO1 m. vasario 28 d. isat<yme Nr. 49 ,,Dėl laikinai laisvų valstybės
piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo" į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20O1 m. liepos 11 nutarime Nr.
s87 ,Dėl uŽdarosios akcinės bendrovės ,,Investicįjų ir verslo garantijos" veiklos" nustatJrtų apribojimų gali būti
investuojamos tik į:
e valstybės ir savivaldybių, tarptautinių organizacĮų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius

.

popierius;

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

Pagal finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 49 ,,Dė1 laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo
taisyklių patvirtinimo,, Fondo indėlių trukmė turi būti ne ilgesnė nei 12 mėnesių.
Gautinos sumos ir suteiktos paskolos
Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pirminio pripžinimo metu yra pripžįstamos apskaitoje įsigUimo savikaina. Vėlesniu
laikotarpiu toks finansinis turtas amortizuojamas naudojant efektyvią palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius
pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius, kurie atspindi neatgautinas sumas.

Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išsĘrus trumpalaikes gautinas
sumas, kurių palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas.
Fondas ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo suteikęs ilgalaikių paskolų.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus irjų ekvivalentus sudaro pinigai bankų sąskaitose.

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

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus irjų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose, indėliai einamosiose sąskaitose, kitos
trumpalaikės labai likvidžios investicijos.
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Finansinio turto vertės sumažėifunas
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, tokių kaip vieno ar kelių
įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri tuĄo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems
ateities pinigŲ srautams.

Finansinio turto objektyvus vertės sumažėjimo įrodymas galėtų būti:
. reikšmingi emitento ar kitos sandorio šalies finansiniai sunkumai; arba
o palūkanų mokėjimo nevykdymas ar uždelsimas; arba
. tampa tikėtina, kad 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.

Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumžėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumžėjimas gali būti objektyviai susietas
su ivykiu, kuris įvyko po vertės sumaŽėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo
nuostoliai yra atstatomi veiklos rezultatų ataskaitoje, bet tik tiek, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną
investicįos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumžėjimo
ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripaŽinti.

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

Finansiniai isloareiqolimai
Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai viešojo sektoriaus subjektas prisiima įsipareigojimą
sumokėti pinigus ar atsiskait1ti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal nepradėtus lykdyti sandorius nepripažįstami
finansiniais įsipareigojimais, koljie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.
Pirminio pripžinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusįę su rinkos kainomis, yra įvertinami savikaina, su sandoriu
susĮusios išlaidos pripžįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais
Šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomi:
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigįiimo savikaina.
Finansiniai įsipareigojimai susiję su rinkos kainomis - tikrąja verte (tokių Fondas neturi).

2.4.

AtidėJtniai

Atidėjinys apskaitomas tada, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterįus:
- kai dėl ivykio praeityje Fondas turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą);
_ tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės;
- tikėtina, kad jam įvykdyti Fondui bus reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai;
- įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.
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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.

Taikant tikėtinos vertės metodą, atidėjinys formuojamas priklausomai nuo rizikos grupės

ir

tikėtino jos nuostolio.

Garantuotų paskolų užtikrinimo priemonės formuojant atidėjimus neįvertinamos.

2.5.

Sukauptas perviršls (deflcitas}

Sukauptas perviršis (deficitas) _ Fondo veiklos rezultatas.

2.6.

Pdamų ir sąnaudų pripažinimas

Paiamos

Fondas ekonominės veiklos nevykdo. Palūkanų pajamos iš finansų inžinerĮos priemonių, palūkanos už laikinai laisvų
Fondo lėšų investavimą į vertybinius popierius bei lėšas, laikomas atsiskaitomojoje banko sąskaitoje, už kurios likutį gali
būti mokamos palūkanos ir kitos pajamos yra įskaitomos į valstybės biudžetą.
Fondas registruoja ir šiose finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą pervestinas pajamas, kadangi
ekonominė veikla nevykdoma - skirtumas tafp apskaičiuotų pajamų ir į biudžetą pervestinų pajamų lygus nuliui.
Sanaudos

Fondo sąnaudos pripžįstamos kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai suteikiamos paslaugos, atliekami

veiksmai vykdant priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką'

Fondo valdymo sąnaudas _ visos išlaidos, patirtos vykdant Fondo veiklą ir apibrėžiamos kaip ,,tinkamos finansuoti iŠlaidos"

Europos parlamento ir tarybos reglamento Nr. 1303/2013 42 str. ir LR finansų ministro įsakymu 2014 m. spalio 16 d.
patvirtintose ,Finansinių priemonių įgrvendinimo taisyklėse". Šios išlaidos apima,Invegos" tiesiogines išlaidas ir susijusias
išlaidas.
Tiesioginės išlaidos _ ,,Invegos" standartinės išlaidos: darbo užmokesčio bei darbo vietos išlaikymo sąnaudos.

Susijusios išlaidos:

r
o
.
.
o

o

Fondo banko sąskaitos atidar5rmo, išlaikymo ir administravimo iŠlaidos;
išlaidos, susĮusios su Fondo vidinės informacinės sistemos sukūrimu;
išlaidos, susijusios su Fondo auditu;
Fondo vieŠinimo, rinkodaros ir komunikacijos Lietuvoje išlaidos;
išlaidos susĮusios su Fondo pasitelktais advokatais ir / ar kitus išoriniais konsultantais, pavyzdŽiui, patarėjais
mokesčių ir / ar kitais klausimais;
kitos išlaidos, būtinos priemonei įgrvendinti, dėl kurių ,,Invega" ir Ministerįjos gali susitarti ir apibrėžti jas kaip
susijusias išlaidas.

Taip pat Fondo išlaidos apima valdymo mokesčius, mokamus finansinės priemonės valdytojams įgrvendinant finansinę
priemonę.

2.7.

Finansavlmo sumos

Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos,

jeigu jos atitinka šiuos kriterijus:

_
-

finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos s{ygos gauti
finansavimo sumas;
yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių irodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir
pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas;
finansavimo sumų dydis gali būti patikimai įvertintas.

Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų
finansavimo sumų sąskaitą.
Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms
kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.
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2.a.

Finansinės rizikos valdymas

Likvidumo rizika

Likvidumo rizika Fonde kontroliuojama tinkamai planuojant pinigų srautu poreikius, kurie kontroliuojami nustatant
limitus pinigų srautų trūkumams ir juos diversifikuojant.
Fondo 1ėŠų likvidumas yra užtikrinamas, įgrvendinant 2OO1 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. 49 ,,Dėl Laikinai laisvų valstybės
piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20O1 m. liepos 11 nutarime Nr.
887 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Investicijų ir verslo garantįos" veiklos" bei ,,Invegos" valdybos sprendimu 2oL4 mbalandžio 18 d. patvirtintose ,,Laikinai laisvų lėšų investavimo taisyklėse" nustatytus apribojimus.
Fondo likvidumo rizika eliminuojama, nes:

į likvidžius ir nerizikingus finansinius instrumentus - Valstybės
skolos vertybinius popierius ir terminuotus indėlius komerciniuose
bankų
(Vyriausybės), Lietuvoje veikiančių komercinių
-

laikinai laisvos įėšos investuojamos tik

bankuose.
Užsienio valiutos rizika
Fondas veiklą vykdo tik vietine valiuta (eurais).

Palūkanu normos rizika

Fondas neturėjo išvestinių priemonių palūkanų normos rizikai valdyti. Fondas neturi jokio turto ar reikšmingų

popierius yra
įsipareigojimų, už kuriuos būtų mokamos kintamos palūkanos. Investicijos į LRV Vyriausybės vertybinius
palūkanų
rizika.
normos
su
reikšminga
nesusiduria
laikomos iki išpirkimo. Vadovybės manymu, Fondas
Kredito rizika
Fondas susiduria su kredito ržika:
Investuojant laikinai laisvas lėšas - ši rizika valdoma diversifikuojant investicijų terminus ir investuojant laikinai
laisvas lėšas ne iĘsniam negu iki 3 metų trukmės laikotarpiui, taip pat laikantis finansų ministro 2001 m. vasafio
28 d. įsakyme Nr. 49 ,,Dėl laikinai laisvų valstybės piniginių ištektių investavimo taisyklių patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2OO1 m. liepos 11 nutarime Nr. 887 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės,,Investicįjų ir verslo
garantĮos" veiklos" bei ,,Invegos" valdybos sprendimu 2oL4 m. balandžio 18 d. patvirtintose ,,Laikinai laisvų lėšų
investavimo taisyklėse" nustatytų apribojimų, pagal kuriuos laikinai laisvos lėšos gali būti investuojamos tik į
nerizikingas invesįavimo priemones:
valstybės ir savivaĮdybių, tarptautinių organizacįų, Lietuvoje veikiančių komercinių bankų skolos vertybinius
popierius;
indėlius Lietuvoje veikiančiuose komerciniuose bankuose ir užsienio komercinių bankų filialuose (skyriuose)'
Priimant investavimo sprendimą atsižveįgiama i kredito reitingus, suteiktus tarptautinių kredito reitingų agentūrų. Išduotų
pasko1ų Lietuvos centrinei kredito unijai kredito rizika nebuvo identifikuota, nes finansinis tarpininkas laiku vykdo
sutartinius įsipareigojimus.

2.9.

svarbūs apskaitiniai įvertinimal

Rengiant finansinę atskaitomybę pagal V$AFAS vadovybė padaro tam tikras prielaidas ir ivertinimus, kurie daro įtaką
pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąrraudų sumas bei neapibrėŽtumų atskleidimą.
Šios finansinės atskaitomybės reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima atidėjinius suteiktoms paskoloms.
Ateityje įvyksiantys įvykiai ga]i pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įvertinimus. Toks įvertinimų pasikeitimų rezultatas
bus apskaitomas finansinėje atskaitomybėje, jį nustačius.

Žemlau yra pateikiamos pagrindinės su ateitimi susįusios prielaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, turinčios
reikšmingą turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės materialaus koregavimo riziką kitais finansiniais metais.
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2.10. Neaptbrėžtumal
NeapibrėŽti įsipareigojimai nėra prlpaŽistami finansinėse ataskaitose. Jie yra apraŠomi finansinėse ataskaitose, išskyrus
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys iŠtekliai bus prarasti, yra|abaimaŽa.
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripžįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet,
kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda.

2.11. Informac{a apie aegmeūtus
Pagal 25 VsAFAs išskiriami šie veiklos segmentai:
- bendros valstybės paslaugos;
- gnYba;

- viešoji tvarka ir visuomenės apsauga;

- ekonomika;
- aplinkos apsauga;
- būstas ir komunalinis ūkis;
- sveikatos apsauga;
- poilsis, kultūra ir religija;
- švietimas;
- socialinė apsauga.

Fondas išskiria vieną pirminį segmentą - socialinė apsauga. Kadangi Fondas iŠskiria vieną segmentą, todėl visos pajamų,
sąrraudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų sumos priskiriamos Šiam segmentui.
Fondas antrinių segmentų neišskiria.

2.L2. KonįroliuoJaml, asocĮuoti subJektai ir susĮusios šalys
_ juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kuris atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų
tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą poveikį įmonei;
gali daryti įmonei reikšmingą poveikį;
bendrai kontroliuojajungtinėsveiklos sutarties objektą;
yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveiki ta pati patronuojanti įmonė arba tas pats fžinis asmuo (ių grupė);
yra asocĮuotoji arba dukterinė imonė;
yra pagal jungtinės veiklos sutarti kontroliuojama įmonė;
yra vienas iš įmonės arba patronuojančios įmonės vadovų;
yra vieno iŠ a), b), c) arba g) punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos naųls;
yra įmonė, kuriai daro lemiamą poveikį, ją bendrai kontroliuoja ar jai reikŠmingą poveikį gali daryti bet kuris iš
arba h) punktuose nurodytų asmenų;
yra įmonė, kaupianti ir, pasibaigus darbo santykiams, mokanti pensijas ir kitas išmokas įmonės arba su ja
susĮusio juridinio asmens darbuotojams.

SusĮęs asmuo

a)
b)
c)
d)
e)
0
c)
h)
i)

j)
2.

g)

13. Poataskaitintai įrrykįai

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacĮos apie Fondo padėtį finansinės buklės ataskaitos sudarymo
dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys
įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga.
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hįsos sumos euraįs,

3

llgalaikis flnansinis turtas

2ot7 m. gruodžio 31 d. Fondo ilgalaiĘ finansini turtą sudarė suteikta ilgalaikė paskola finansiniam tarpininkui:
2O!7 m.

gruodžio 31 d.
Ilgalaikė paskola fįnansiniam tarplninkui ataskaitinlo laikotarpio pabaĘai

2016 m.

gruodžto 31 d.

4 060 556,00

6-ojo VSAFAS,,Finansinių ataskaitų

aiškinamasis raštas"
5 priedas

INFoRMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ
Eil.
1

1.
1. 1.

t.2.
1.3.
2

4.
5.
6
7

3.1

Pastabos

Stralpsnio pavadinimas

Nr.

Iūr

2O!7 m'
cruodžio 31 d.

4

3

2

Investiciios i nuosawbės vertvbinius popierius
Investiciios i kontroliuoiamus ūešol'o sektoriaus subjektus
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir
asociiuotuosius subiektus
Investiciios i kitus subiektus
Investiciios i ne nuosawbės vertvbinius popierius
Investiciios i iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
Investiciios i parduoti laikomą finansini turtL
sumos
Po
Ilgataikiai terminuotieii indėliai
Kitas ilsalaikis finansinis turtas
uz
Iš viso

2016 m.

gruodžlo 31 d.

3.1

4 060 556,00

4 060 556,00

Po vienų metų gautlnos sumos

2oL? m' gruodžio 31 d. Fondo po vienų metų gautinas sumas sudarė Lietuvos centrinei kredito unijai (toliau - finansinis
tarpininkĮs) suteikta tikslinė piskola paga! 20t6 m. spalio 5 d. finansinės priemonės ,,Verslumo skatinimas 2ot4'2o20,
finansuojamas iš Europos socialinio fondo" įgrvendinimo sutartį:

2oĮ7

m.

2ot6

m.

Suteikta ilgalaikė paskola LCKU:

Likutis sausio

1 d.

4 060 556,00

Suteikta per metus
Grąįinta per metus

LiLutis gruodžio 31 d.

4 060 556,00

Tiks1inės paskolos lėšos pagal sutarties 2.3. p. turi būti grąžintos ne vėliau, kaip iki 2033 m. lapkričio 5 d.
Papildoma informacįa apie finansinio turto pokytį pateikiama Priede Nr. 3 pagal 17-ojo VSAFAS 5 priedu nustat5įą formą
,,Iki

4

išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų polqyčiai"-

lšankstiniaiapmokėJimai

2oI7 m. gruodŽio 31 d. Fondo išankstinius apmokėjimus sudarė išankstiniai apmokėjimai Fondo valdytojui Fondo valdymo
išlaidoms kompensuoti bei išankstiniai apmokėjimai tiekėjams. 2ot6 m. gruodžio 31 d. Fondo išankstinius apmokėjimus
sudarė išankstiniai apmokėjimai Fondo valdytojui Fondo valdymo išlaidoms kompensuoti:
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6-ojo VSAFAS,,Finansinių ataskaitų

aiškinamasis raštas"
6 priedas

INFoRMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMoIiĖJIMUS
Eil.

Į.2.
1.3.

t.4.
1.5.
1.6.

r.7
1.8.

2.

3l

2016 m.
gruodžio 3l d.

d.

3

3

to2 465'99

Išankstinių apmokėJimų įsigĮtmo savikalna

1.1

*

gruodžio

2

1

1.

3

2Ol7 m.

Straipsnio pavadinimas

Nr.

IŠankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai vieŠojo sektoriaus subjektams
pavedimams wkdvti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių taikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus
subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąrraudos

Išankstinių apmokėjimų nuvertėJlmas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė ( l'2}*

L 970,28

r 000,00

t

101 465.99

L 970,24

LO2 465,99

Detalus atskleldimas:

2Ot6m.

2OL7 m.

gruodžio 31 d.

gruodžio 31 d.
Likutis sausio

1970,28

1 d.

Metų ketvirtiniai avansai pagal patvirtintą BiudŽetą
Fondo tiesioginių valdymo išlaidų kompensavimas
Grūinti nepanaudoti avansai pagal patvirtintą Išlaidų ataskaitą
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai finansiniam tarpininkui
Administravimo mokestis fi nansiniam tarpininkui
Likutis ataskaitinlo laikotarpio pabatgoje

5

970,28

101 828,00

89 937,00

223,r4J
(1970,28\

(87 966,72J

(7O

1 000,00
100 000,00
(30 138,87)
1O2 465,99

t 970,28

Trumpalaikėslnvesticijos

2oI7 m. gruodžio 3 1 d. Fondas trumpalaikių investicijų neturėjo. 20|6 m. gruodžio 31 d. Fondo trumpalaikes investicįas
sudarė LR Vyriausybės vertybiniai popieriai. LR Vyriausybės obligacijos, laikomos iki išpirkimo, išpirktos 2o17 m.
rugpjūčio 31 d. Vidutinis metinis pajamingumas lygus 0,08 proc.

2Ot7 m.
gruodžio 31 d.
L O25 622,40

Balansinė vertė ataskaitinio Įaikotarpio pradžiai
ĮsigĮimo savikaina
Sukauptos palūkanos

2OL6 m.

gruodžio 31 d.

t7 L29,r5

038 585,00
8 870,85

(26 000,o0)
(16 7s1,s5)

(21833,45)

1

Gautos palūkanos

Amortizacįa per laikotarpį
Išpirktas finansinis turtas
Balansinė vertė ataskaitlnio laikotarpio pabaĘai

(1 000 000,00)

- t o25 622,40

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

,,Iki
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6

Pinigai ir pinigų ekvlvalental

_
2o16 m. vasario 5 d. į Fondo atsiskaitomįą banko sąskaitą buvo pervesta pirma dalis piniginio įnašo 6 136 700,75 eurų,
gruodžio
31 d. pinigus ir
gruodžio
ir
m.
31
d.
2oL6
m.
priemonei
2o17
ir
finansinei
vykdyii
islvendinti.
skirta Fondo veiklai
jų ekvivalentus sudarė pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Są'ungos finansinę paramą):
17-ojo

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai'

8 priedas

IR

INFORMACIJAAPTE

EKvIvAįENTUS

2oL7 m. gruodžto 31 d.

Eil.

Straipsnio pavadinimas

Iūr.

2

1

2ot6 m, gruodžio 31

d.

ls vįso

biudžeto
asignavimai

15 V1SO

biudžeto
asignavimai

3

4

5

6

Pinigai iš valstybės btudžeto (įskaitant
1

Europos Sąjungos finansinę paramą)
1.1+1

1.5

2.2
2.3
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1
3.2.
3.3.
3.4.

5 006 158,60

t 723 L7?.60

5 006 158.60

L 723 177,60

5 006 158.60

į2. t+2.2+2.3+2.ų2.$ +2.6|

Pinieai bankų sąskaitose
Pinieai kasoie
Pinieai kelvie
Pinisai išaldvtose sąskaitose
Pinisu išaldvtose sąskaitose nuvertėiimas
Pinisu ekvivalentai
Pinigai ir pintgų ekvlvalental tš kitų šaltintų
t3.

3.6.
3.7

5

5 006 158.60

r 723 t77.60

PinĘai iš savivaldybės biudžeto

3

4.

Į 723 t77.60

Pinieai kasoie
Pinieai kelvie
Pinisai išaldvtose sąskaitose
Pinieu iŠaldvtose sąskaitose nuvertė.jimas
Pinisu ekvivalentai

Į.4.

2.

1.3+1.21_1.S+l

1

+3.2+3.3+3..1-3.5+3.6+3.7)

Pinigai bankų sąskaitose
Pinisai kasoie
Pinisai kelvie
Pinisai išaldytose sąskaitose
Pinisu iŠaldvtose sąskaitose nuvertėiimas
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų
mėnesių
Kiti pinisų ekvivalentai

Iš vlso pinigų ir pinlgų ekvimlentų (1+2+3)
Iš

jų išteklių fondų lėšos*

2oĮ7 m.

gruodžio 31 d.
Pinigai bankų sąskaitose:
Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ,Swedbank", AB (Reitingas Aa3/AA-/AA_)
Pinigai valdymo išlaidų banko sąskaitoje ,,Swedbank", AB (Reitingas Aa3/AA-/AA-)

7

1 690

380,03

32 797,57

L 723

L77.60

2Ot6 m.
gruodžio 31 d.
4 803 547,75
202 6LO,85
5 006 1s8.60

Finansavimo sumos

2oĮ7 m. gruodžio 31 d. Fondo finansavimo sumų fondo finansavimo sumų likučiai bei finansavimo sumų detalizavimas

pagal šaltinį, tikstinę paskirtį ir jų poĘčius pagal 2O-ajį VSAFAS ,,Finansavimo sumos" pateikiamas Priede Nr. 1. Likusi
neapmokėta piniginio įnašo dalis, kurią įsipareigota perduoti valdyti Fondui pagal Fondo steigimo ir finansavimo sutartyje
numatytas sąlygas, 2oĮ7 m. gruodžio 31 d. sudarė 18 41O 102,25 eurų. 2ot7 m gruodžio 15 d. pateiktas mokėjimo
praŠymas antrai piniginio įnašo daliai _ 6136700,75 eurų. Atsižvelgiant i tai, kad mokėjimo prašymo pateikimas pagal
sutartį įnašui į Fondą gauti nesukuria besąlyginės teisės į prašomas sumas' įrašai apskaitoje nedaromi, nes mokėjimo

prašymo pateikimas nėra ūkinė operacĮa. Likusiai neapmokėtai piniginio įnašo daliai planuojama teikti mokėjimo
prašymus: 2o79 m. IV ketv. lr 2o2l m. III ketv.
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,ą,rŠrhavašIs RAŠTAS UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 20l7

8

Trumpalaikiai įsipareigoJimai

2oI7 m. gruodžio

31

d. ir 2016 m' gruodžio 31 d' Fondo trumpalaikius įsipareigojimus sudarė:
17-ojo

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"

12 priedas

INFoRMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAII{ES MoKĖTINAS sUMAs

2016 m. gruodžio 31 d.

2oĮ7 m. gruodžto 31 d'
tarp jų
tarp jų
Eil.

Straipsnlo pavadlninas

Nr.

viešojo

1S VISO

2

1

ems ir

sektoriau
s
subjekta
ms

asocijuotiesiem

1S V1SO

s ne viešojo

sektoriaus
subiektams

4

3

tarp jų

kontroliuojami

5

6

tarp jų
viešojo

sektoriaus
subjektams
7

kontroliuojamie
ms ir

asocijuotiesiems
ne viešojo

sektoriaus
subiektams
8

Mokėtinos subsidiJos,
dotacijos ir finansavimo

I

srrmos
Su darbo santykiais susiJę

2.

isioareleoiimai

Tiekėjams mokėtinos

3

t6,67

autįoa

Sukauptos mokėtinos
sumos

4.

6 897.OO

426.42

426.42

426.42

426,42

Sukauptos finansavimo
sanaudos
Sukauptos atostoginių

4.1
4.2.

Kitos sukauptos
sanaudos
Kitos sukauptos
mokėtinos sumos

4.3.
4.4.

Kitt trumpalaikiai

5.

54,76

54.76

Į2a'2o

L2a.20

apmokėiimai
Kitos mokėtinos sumos

54.76

54.76

124.20

t28.20

mokėtlnų sumų balanslnė
vertė į1+2+3+4+5l

6 95L,76

54.76

s?1-29

554.62

Mokėtini veiklos
mokesčiai

5.1.

6 897.00

Gauti išankstiniai

5-2.
5.3.

Kai kurių trumpalaiklų

6.

*2o!7 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodŽio 31 d. Fondo kitas sukauptas mokėtinas (priskaičiuotas įskaitytinas į
valsĮybės biudžetą) sumas sudarė sukauptos ir mokėtinos palūkanos, nuo laikinai laisvų investuotų 1ėŠų:
Kltos sukauptos mokėtinos sumos

2Ot7 a.
gruodžio 31 d.

Sukauptos mokėtinos palūkanos už investuotas
laikinai laisvas lėšas
Kitos sukauptos mokėtinos sumos iš vįso

9

2016 m.
gruodžįo 31 d

54,76

554,62

54,76

554,62

Pagrindinės velklos paJamos

2oI7 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. gruodŽio 31 d. Fondo pagrindines veiklos pajamos pripžįstamos vadovaujantis
kaupimo p1incipu. Pagrindinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis
susĮusio sąnaudos.
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10

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindines veiklos sąnaudos už ataskaitinius laikotarpius, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. ir 20|6 m. gruodžio
31 d., sudarė Fondo valdymo iŠlaidos ir valdymo mokestis finansiniam tarpininkui:

2oĮ7
,,Invega" darbuotojų tiesiogiai dirbančių įgnlendinant ir administruojant Fondą

darbo užmokesčio, atostogų darbo užmokesčio, komandiruočių ir kvalifikacijos
kėlimo sąnaudų iš viso
Bendrųjų paskirstytinų sąnaudų tinkamų kompensuoti ES lėšomis Fondui
priskirta dalis iš viso
Susijusių išlaidų iš viso
Administravimo mokestis finansiniam tarpininkui
Fondo valdymo išlaidos iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai

36

m.

2016 m.

8Į3'92

42 843,22

33 409,22

32 29L,59

54 756,68

16 355,56

30 138,87
155 118,69

9t

490,37

Fondo apskaitoje registruojamos pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos socialinės apsaugos segmentui. Remiantis
palyginimo bendruoju principu, fondo finansinėse ataskaitose pateikiama ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
informacija.
Pagrindinės veiklos sąnaudų atskleidimas pagal 25-ojo VSAFAS ,,Segmentai" pateikiamas Priede Nr. 2.

11

Finansinės ir investlclnės velklos rezultatas

Per ataskaitini laikotarpį sukauptos finansinės ir investicinės veiklos rezu|tatą sudarė sukauptos palūkanos už investuotas
laikinai laisvas lėšas:
6-ojo VSAFAS,,Finansinių ataskaitų aiŠkinamasis
raŠtas"

4 priedas

FINANsINĖjs IR IIrvEsTIcINĖs vEIKJ,os PAJAMoS IR sĄNAUDos

Eil.
Iūr.
1

1.

1.1
1.3
L.4.

r.6
2.

2_l
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Į2

2Ol7

Straipsnio pavadinimas

t

m*

2016 m.
4

J

Finanslnės ir lnvesticlnės veiklos pdamos
Pelnas dėl valiutos kurso
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos

686,67

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

(686.671

1

356.14

(1 356,14)

Finansinės įr investicinės velklos sąnaudos

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

Fįnansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)

KontroliuoJamieJl, asocĮuotieji įr susiję subjelrtat

SusĮusios šalys:
1) LR ūkio ministerįa - valstybei priklausančių projekto lykdytojo ,,Invega" akcĮų (1O0 proc. visų akcĮų) valdytoja,
atliekanti veiklos priežiūros ir visuotinio akcininkų susirinkimo funkcijas;
2) LR finansų ministerija - Es struktūrinės paramos administravimo srityje vadovaujančios institucįjos funkcĮas atliekanti
institucĮa, pavedusi,Invegai" atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcĮas;
3) LR socialinės apsaugos ir darbo ministerĮa - ES struktūrinės paramos administravimo srityje asignavimus valdančios
institucĮos funkcijas atliekanti institucija, pavedusi ,,Invegai" atlikti tam tikras projekto vykdytojo funkcįas;
3) UAB ,,Investicijų ir verslo garantljos- (,,Invega") _ projekto vykdytoja.

Sandoriai, vykę 2017 m. ir 2016 m. tarp Fondo ir projekto vykdytojo ,,Invega", atskleisti 4 ir l0 pastabose.
Kontroliuojamų1'ų ir asocįjuotūų subjektų2ot7 m. ir 2016 m. Fondas neturėjo.
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Fondu fondas ..Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"
arŠriNarvrešIs RAŠTAS UŽ LAIK9TARPĮ, PASIBAIGUSĮ2017 M. GRU9DŽI9 3l D.
(visos sumos euraįs, iei nenurodyta kįtaįp)

13

Poataskaltiniatįrryktat

2018 m. sausio 2 d. buvo pervesta dalis piniginio įnašo finansiniam tarpininkui Lietuvos centrinei kredito unijai, skirta
finansinei priemonei įryvendinti pagal bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 2016 m. spalio 5 d., sąĘas. Koreguojančių
poataskaitinių ivykių, galinčių turėti reikŠmingą itaką informacįjai, pateiktai finansinėse ataskaitose, nėra.
***

2Į

Fondr1 fondas,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iŠ Europos socialinio fondo"

arŠriNarvraŠIs RAŠTAs UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ20l7 M. GRUoDŽIo
(vįsos sumos eurais'

PRIEDAS Nr. 1

31 D.

įei nenurodvta kitaip)

(1)

2O-ojo VSAFAS ,Finansavimo sumos"

4 priedas

ĒIĮtAį{sAvIMo suMos PAGAį ŠAįTIIIĘ, TIKsLĮlŪĘ PASKIRTĮ IR JŲ PCrKYčIet PER ATASKAITIIIĮĮ įAIKoTARPĮ
Fi lgvį o
ffitĮ llkuįir
atasliįitiįio

Eil

lalliota4rio
pndžoJe*

llį.

os (ga tosl,

ifuĘru

aeatlygiatiaal
6 tĒt rta
4

2

1

FiaeviEo

Fiffiį
oru!Į

PEgr
vire
5

I{ątlypa-

gį tįs

PĒduotį
kitie c
viešoJo

Fiįaffivi
3

o

turįį3

del turto

6

7

8

dįvi

6

o

Fiįa

gviEo

@

Fįįa!9vioo
flol

ffiįžėji
3 aįėl
j Pa Įdoji o
gwo wēilląi

dėl jrĮ
rcžėJims
P6daviEo !e viešojo
eLt@iįu3
subielrt s

įgrąžiįtos}

9

10

11

.

ažėji

3elį iaus
nbieLtaro

Filamvimo
lĮ

r.iį 9vimoro
įgįutiįįĮl

paeiteitiaa

FiįąįeviEo
srerĮ įik ti3
įte3lgitiįio
laikotrpio
pabąigoje

12

lš ELtybės hiįdžeto
(išs&yrĘ r*ybės bludžeto
1.

įrig vi

.įįĘ, gįuą iš

EĮtopo9 sqj 8gc, užrienio
ElstJrbi ir t ptautiri

luiacii[l:

1.1

nepiniginiam turtui įsi5rti

1.2

kitoms išlaidoms
komDensuoti

Ii svivalitybėe Lililžeto
2.

a1

tc

|išslĒyrur
džēto

bi

ao1,52

1 146.53

801,52

I

I 948,05

1

186,53

988,0s

svintdybē
tĮ dįlį'

a3ig vt

gįutą iš EĮtopo3 sąjug6,
užsloio wlalzbir1 ir

tota tiįi

įaaiaclirĮl:

nepiniginiam turtui įsi$rti
kitoms išlaidoms
kompensuoti

sąj g ,
i io tlrtybfir ir
t Ptį tiįiĘ ogutaciJtĮ
(fiaalgvinom dalis,
k ri Ēį ! a iš tŪopog
sąjugo3' įeį.lEiį t
fi! gvl o3tr iš
wlst5rbėc u aviwldybėc
Iš EŪot'os

už
3.

bi

džetįĮ Es

fin,nqrotil:

Projettu3

3.1

nepiniginiam turtui įsigiti

3.2

kitoms išLaidoms
kompensuoti

4.

Iš

41
4a
5.

kį

į15s 11a.69l

6 o,32 37A,47

18.69}

5 a77 259,74

lĮ55 lĮa.69l

5 479 247.43

į155

6 rl32 374.47

5 a77 259,74

1

r šaltiaftr:

nepiįįginiam turtui

įsisįi

kitoms išlaidoms
kompensuoti

lšviofimioonmr1

6 o,33 L79.99

I 1a6,53
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Fond fondas,,Verslumo skatinimo fondas 20l4-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"
arŠriNauašIs RAŠTAS UŽ LAIKoTARPĮ, PAsIBAIGUSĮ2017 M. GRUoDŽIo 3l D.
(vįsos sumos euraįs,

PRIEDAS Nr. 1

ieį nenurodvta kįtaįp)

(2)

20-ojo VSAFAS ,Finansavimo sumos"
5 priedas

FINANSAVIMo sUMŲ LIKĮ,ČIAI

2ot7 a. sausįo
Eil. Nr.

Finansavimo šaltinis

Finansavimo
sumos
(gautinos)

1

2

IŠ valstybės biudžeto (išsĘrus valstybės
biudžeto asignavim dalį' gauĘ iš Europos

Sąjungos, uŽsienio valstybi ir tarptautinir.1

2.

J.

4.

5

Iš savivaldybės biudŽeto (išsĘrus
savivaldybės biudžeto asignavimr1 dalį,

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstvbiu irtarotautini orsanizaciirĮ}
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybir1 ir
tarptautinitl organizacij (finansavimo
sum dalis, kuri gaunama iš Europos
Sąjungos, neįskaitant finansavimo sum iŠ
valstybės ar savivaldybės biudžet ES
proiektams finansuoti)
Iš kittr šaltini
Iš viso

3

2oĮ7 m. cfuodžio 31

1 d.

Fįnansavįmo
sumos (gautos)

Iš vlso

4

5=3+4

Finansavimo
sumos

(gautinos)
6

Finalsavlmo

sumos (gautos)

d.
Iš viso
8=6+7

7

801,52

801.52

I 988,05

6 032 378.47

6 032 37a,47

5 877 259.78

5 877 259.78

6 033 179.99

6 033 t79,99

5 a79 247.83

5 879 247.83

23

1

988.05

FoĮrdrtr

fondas,,Verslumo skatinimo fondas 20l4-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"

AIŠKiNAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ20l7 M. GRUoDŽIo 3l D.
l\ti<nę Sumos euraįS'

PRIEDAS Nr. 2

iei npnurodvto kitoinl

(1)

S-ojo VSAFAS
priedas
2

2017 M.INFoRMACIJA PAGAį

Eil.

Finansinį atsaskaitįĮ straipsnial

nr.

Bendros
rralstybės

paslaugoc

I

2

PAGRINDINĖjS vEIKLos sĄI AUDos
Darbo užmokesčio ir sociaiinio draudimo
t.2
Nu sidė vėjimo ir amortizacijos
1.3.
KomunalinirĮ paslaug ir ryši
r.4.
KomandiruočitĮ
1.5.
Transporto
i.6. Kvalifikaciios kėlimo
7.7
Paprastoio remonto ir eksploatavimo
Nuvertėiimo ir nuraš'vtĮĮ sum
1.8.
1.9.
SunaudottĮ ir parduotrl atsarglĮ savikaina
1_ 10.
Socia]inirr iŠmokrl
1.1 1
Nuomos

3

Gynyba

ir

visuomenės

Ekonomika

Apliakos

6

5

1.

B stas ir

aPsauga

komunalinis
rlkis

7

8

aPsauga
4

gmentai"

vEIKLos SEGMENTUS

Viešoji

trrarka

"Se

Sveikatoe
aPaauga
9

Poilsis,

kult ra ir švietimas
relĘija
10

11

Socialinė

Iš viso

aPŠauga
T2

13

t155 118.691

tlss

(155 118.69)

(155 118,69)

t24A 63,5.()T!

Į24a 535.o7l

(248 63s,O7l

(248 635,O7]'

118.691

1.1

Finalsavimo

1..r2
1. 13.

Kibą paslaugrt

r.t4. Kitos
APsKAITos PioLITIKos KEITIMo IR ESMINIŲ
2.
/rPsKAITos KLNDŲ TAISYMo ĮTAKA
3.
3.1

PAGRIIIDINĖS

3.1.1

3.t.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.
3.

i.6.

IŠmokos:

vEIKLos

PIIIIGŲ SRAUTAI

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
KomunaiinirĮ paslaug; ir ryŠit1
KomandiruočirĮ

Kvalifikacijos kėlimo
remonto
Atsargr; įsigijimo

3.I.7.
3.1.8. Socia-lini išmok
3.1.9. Nuomos
3.1.10.

1. Sumokėtos pal kanos
3.1.12. Kitos iŠmokos
3.1.1

24

Fond fondas,,Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"
arŠriNarraeŠIs RAŠTAS UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ20l7 M. GRUoDŽIo 3l D.
hįsos sumos euraįs. ieį

PRIEDAS Nr.2

kitain)

(2)

25-ojo VSAFAS,Segmentai"

priedas

2016 M. IN!'oRMACIJA PAGAL vEIKLos sEGįMtNTUs

Eil.

Finansinį atsaskait straipsniai

nr.

1.
1.1
1.2
1.3

2

r.t2

1.13.
T.14.

Kitos

1.5
1.6

r.7
1.8
L.9
1.10.
1.11

2.
3.
3.1

6

5

apsauga
7

B stas ir Sveikatos Poilsis,
kultrlra ir Svietįmąs
komunalinįs
aPŠaugą
rikis
relĘija
8

9

10

Socialinė

apsaįĘe
L2

11

91

Išmokos:

3.t.4.
3.1.5.
3.1.6.

Aplinkos

t91 49()-371

/tPsxNTos FoLITIKos KEITIMo IR ESMINIŲ
APsKAITos KL/uDŲ TNsYMo ĮTAI(A
PAGRIIIDINĖ)S vEIKLos PINIGU SRAUTN

490.371

Iš viso
13

t9t 490.371

9t

490,371

1106 275.E91

t1()6 275.89t

(LO6 275.491

fto6 275,891

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

3.I'2. Komunalini

1.7

4

Kihl paslauzu

3.1.1.
3.1.3

3

tvarka ir
Ekonomika
visuomenės

vEIKLos sANAUDos

PAGRINDINĖ\S

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Nusidėvėiimo ir amortizaciios
Komunalini paslaugr.i ir ryŠi
KomandiruočitĮ
Transporto
Kvalifikacijos kelimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Nuvertėiimo ir nurašyttĮ sum
SunaudotrĮ ir parduotrĮ atsaIgįĮ savikaina
Socia]iniu iŠmokrt
Nuomos
Finansavimo

I.4

Gynyba

paslaugos

1

ViešoJt

Bendros
valstybės

pasiaugr1 ir ryšir1

Transporto
Kvalifikacijos kė1imo
Paprastoio remonto ir eksploatavimo

3.1.8. Socialini
3.1.9. Nuomos

išmokri

3.1.10. Kit'Į paslaugrĮ įsigijimo
3.1.1 1. Sumokėtos

pal kanos

3.1.12. Kitos išmokos
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Fondrr fondas '.Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo"

arŠriNavraŠIs RAŠTAs UŽ LAIKoTARPĮ, PASIBAIGUSĮ2017 M. GRUoDŽIo 3l
(risn.c SUMOS

euraįs lel

D.

kitnin\

PRIEDAS Nr. 3

17-ojo

il{I IŠPIRxIMo TERIŲIINo LNKoMo

VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"

5 priedas

FIlŪANsIIŪIo TURTo IR SUTEIKTŲ PAsKoLŲ PoKYčIAI PER 2017 M. LAIKOTARPĮ

Per

Eįl.
Nr.

1

1.

1.1

t.2
1.3.

t.4.

1.5.

2.

Finansinio turto
pavadinimas

2.2
2.3.
2.4.

2.5.
3.

ataskaitlnio
laikotarpio

įsigrta
(įsigįimo

pradžioJe

savikaina)

3

4

2

IĘalaikis

finansinis turtas
ir suteiltos
Daskolos
Suteiktos

parduota
(balansine
verte

pardavimo
momentu)
5

perkelta į

(iš) kitą
finansinio

amortizacįos
suma

6

7

turto grupę

valiutos
kurso
pokyčio

itaka

plnlglnes

įplaukos

8

9

BaĮansinė
vertė

nuraŠyta

nuvertėjimas

ataskaitinio
laikotarpio
pabaĘoje

10

11

12

4 ()6() 556,0()

4 ()60 556.(,()

4 060 556,00

4 060 ss6,00

Vekseliai
Kiti ne

nuosavybės
vertybiniai
oooieriai

IĘalaikiai

terminuotŲi
indėliai

Trumpalaikis
finanslnis turtas
ir suteįktos
paskolos

2.1

Balansiaė vertė

1 o.25 622.40

377,60

7 025 622,40

377.60

Suteiktos
oaskolos

Oblisaciios
Vekseliai
Kiti ne

al ()26 ()()().ool

(1

026 000,00)

nuosavybės
vertybiniai
oooieriai

Trumpalaikiai

terminuotŲi
indėliai

Iš vįso

I

O25 622,40

377.60

4 ()6() 556.()0

26

11 ()26 OOO,OOI

4 06() 556,()()

