Lentelė parengta pagal 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą ir 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1100 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas.

Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas

UAB "Investicijų ir verslo garantijos
110084026

Specialiųjų įpareigojimų nustatymo kriterijai
Eil.
Nr.

Funkcija

Funkcijos aprašymas
Įpareigojimas
teisės aktu

Valstybės įsteigtos garantijų
institucijos garantijų teikimo
veikla.
Į šią funkciją nepatenka
Teikiamos valstybės garantijoms prilygintos
teikimas garantijų, kurios
garantijos: SVV paskolų garantijos, SVV lizingo
teikiamos įgyvendinant
garantijos, daugiabučių namų modernizavimio
kontroliuojančiojo fondo, fondų finansuoti skirtų paskolų garantijos, eksporto
fondo finansuojamas garantijų
skatinimo garantijos, didelių įmonių paskolų
1 priemones arba kaip
garantijos, kurių teikimas numatytos LR
savarankišką finansų inžinerijos
Valstybės skolos įstatyme, LRV 2001-07-11
priemonę ir (ar) finansinę
nutarime Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinė
priemonę.
bendrovės "Investicijų ir verslo garantijos"
Prie šios veiklos priskiriama kita veiklos" su vėlesniais pakeitimais bei atitinkamų
INVEGOS veikla, kuri nėra
garantijų teikimo nuostatuose
priskirta kitoms konkrečioms
veikloms.

Įgyvendinančioji institucija/visuotinės dotacijos
valdytojas atlieka šias funkcijas:
- dalyvavimas rengiant projektų finansavimo
sąlygų aprašą;
- kvietimų teikti paraiškas skelbimas;
- paraiškų vertinimas bei projektų atrankos
atlikimas;
- sprendimą dėl finansavimo skyrimo parengimas
ir priėmimas;
- visuotinės dotacijos lėšų skyrimo sutarties
sudarymas;
Įgyvendinačiosios institucijos ir
- projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų
2 (ar) visuotinių dotacijų
tikrinimas;
valdytojo funkcijos
- lėšas projektų vykdytojams išmokėjimas;
- paraiškų asignavimų valdytojui teikimas;
- išlaidų deklaracijų ir metinių sąskaitų, ataskaitų
rengimas ir tvirtinimas;
- projektų patikrų vietose atlikimas;
- įtariamų pažeidimų tyrimas;
- dvigubo finansavimo rizikos prevencijos
vykdymas;
- priemonių viešinimas ir visuomenės
informavimas apie priemones, remiamas veiklas.

Atitinkamo Fondo valdytojas atlieka šias
funkcijas:
- kuria Fondo finansuojamas priemones ir
užtikrina jų įgyvendinimą pagal Fondo
investavimo strategiją ir planą.
- atlieka Fondo investavimo strategijos ir plano
peržiūrą;
- atlieka Fondo finansuojamų priemonių
valdytojų atranką, vykdo derybas ir sutarčių
pasirašymą su priemonių valdytojais;
- vykdo Fondo finansuojamų priemonių portfelio
valdymą;
- atlieka Fondo finansuojamų priemonių
Kontoliuojančiojo fondo, fondų
valdytojų veiklos stebėseną ir kontrolę.
fondo ir (ar) atskirų finansų
3
Finansų inžinerijos priemonės ar finansinės
inžinerijos bei finansinės
priemonės valdytojas atlieka šias funkcijas:
priemonės valdytojo funkcijos
- įgyvendina priemonę pagal suderintą priemonės
verslo plano;
- atlieka priemonės verslo plano peržiūrą
- vertina Priemonės galutinių naudos gavėjų
pateiktas paraiškas, priima sprendimus dėl jų
tenkinimo ir finansavimo;
- atlieka Priemonės lėšomis paremtų projektų
vykdymo kontrolę, numatytų rezultatų
stebėseną, informacijos surinkimą;
- atlieka Priemonės lėšomis paremtų projektų
portfelio valdymą.

TAIP

TAIP

TAIP

Reguliuojantys teisės aktai

1) LR valstybės skolos įstatymas;
2) LRV 2001-07-11 nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės "Investicijų ir verslo garantijos" veiklos“
su vėlesniais pakeitimais;
3) Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2007-11-29
įsakymu Nr. 4-501 su vėlesniais pakeitimais;
4) Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2011-11-29 įsakymu Nr. 4874 su vėlesniais pakeitimais;
5) Paskolų garantijų kredito įstaigoms už daugiabučiams namams modernizuoti teikiamas paskolas teikimo
taisyklės, patvirtintos LRV 2009-09-09 nutarimu Nr. 1074 su vėlesniais pakeitimais;
6) Paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatas, patvirtinti LR
Vyriausybės 2015-11-11 nutarimu Nr. 1180;
7) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio
ministro 2011-10-20 įsakymu Nr. 4-766 su vėlesniais pakeitimais;
8) LR Vyriausybės nutarimai dėl individualių paskolų garantijų suteikimo ne SVV subjektams (pvz., LR Vyriausybės
2010-07-07 nutarimas Nr. 967 „Dėl garantijos kredito įstaigai už uždarajai akcinei bendrovei „Toksika“ išduodamą
paskolą suteikimo ir dalinio garantuotos paskolos palūkanų kompensavimo“).

LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr.1139 "Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas";
LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;
LR Finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 patvirtintos Visuotinių dotacijų priemonių
administravimo ir finansavimo taisyklės;
Visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, visuotinės dotacijos priemonės „Parama
pirmajam darbui“, Visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ ir kitų visuotinių dotacijų
priemonių aprašai;

1) Investicijų įstatymas (įstatymo 12 str. 5 d.);
2) LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 814 „Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12
straipsnio įgyvendinimo“;
3) Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.
1K-326;
4) Konkrečių finansų inžinerijos priemonių ar finansinių priemonių finansavimo sąlygos, aprašai, pagalbos
schemos ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant:
- 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą skatinant gyventojų,
ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ priemonės Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas
2014–2020“ projektų finansavimo sąlygos;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ aprašymas, pateiktas Ekonomikos augimo veiksmų
programos priede, patvirtintame LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 su vėlesniais pakeitimais;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ de minimis portfelinių garantijų schema, patvirtinta LR
ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 4-650 su vėlesniais pakeitimais;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ veiklos „Inovacijų plėtra“ valstybės pagalbos schema,
patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-882;
- VP2-2.3-ŪM-03-V priemonės „Garantijų fondas“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m.
gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-211 su vėlesniais pakeitimais;
- Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas 2“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015
m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 4-518;
- Verslumo skatinimo fondo valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-110 su vėlesniais pakeitimais;
- Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 4-660 su vėlesniais pakeitimais;
- Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų
kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-256;
- Labai mažų ir mažų paskolų schema (I etapas), patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės
27 d. įsakymu Nr. 4-254 su vėlesniais pakeitimais;
- Labai mažų ir mažų paskolų schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. 4-138 su vėlesniais pakeitimais ir kt.
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Išskirtinės
teisės atlikti
funkciją

TAIP

TAIP

TAIP

Specialiųjų įpareigojimų požymiai
Funkcijos tipas
Reguliuojantys teisės aktai

1) LR valstybės skolos įstatymas;
2) LR Vyriausybės 2001-07-11 nutarimas Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinė bendrovės "Investicijų ir verslo
garantijos" veiklos“ su vėlesniais pakeitimais;
3) Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2007-1129 įsakymu Nr. 4-501 su vėlesniais pakeitimais;
4) Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatai, patvirtinti LR ūkio ministro 2011-11-29
įsakymu Nr. 4-874 su vėlesniais pakeitimais;
5) Paskolų garantijų kredito įstaigoms už daugiabučiams namams modernizuoti teikiamas paskolas
teikimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2009-09-09 nutarimu Nr. 1074 su vėlesniais pakeitimais;
6) Paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatai, patvirtinti
LR Vyriausybės 2015-11-11 nutarimu Nr. 1180;
7) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatai, patvirtinti
LR ūkio ministro 2011-10-20 įsakymu Nr. 4-766 su vėlesniais pakeitimais;
8) LR Vyriausybės nutarimai dėl individualių paskolų garantijų suteikimo ne SVV subjektams (pvz., LR
Vyriausybės 2010-07-07 nutarimas Nr. 967 „Dėl garantijos kredito įstaigai už uždarajai akcinei bendrovei
„Toksika“ išduodamą paskolą suteikimo ir dalinio garantuotos paskolos palūkanų kompensavimo“).

LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr.1139 "Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir veiksmų programas";
LR Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą“;
Visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, visuotinės dotacijos priemonės
„Parama pirmajam darbui“, Visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ ir kitų
visuotinių dotacijų priemonių aprašai.

1) Investicijų įstatymas (įstatymo 12 str. 5 d.);
2) LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 814 „Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12
straipsnio įgyvendinimo“;
3) Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2014 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. 1K-326;
4) Konkrečių finansų inžinerijos priemonių ar finansinių priemonių finansavimo sąlygos, aprašai,
pagalbos schemos ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant:
- 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.3 konkretaus uždavinio „Padidinti darbo paklausą
skatinant gyventojų, ypač susiduriančių su sunkumais darbo rinkoje, verslumą“ priemonės Nr. 07.3.3-FMF-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“ projektų finansavimo sąlygos;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ aprašymas, pateiktas Ekonomikos augimo
veiksmų programos priede, patvirtintame LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 su
vėlesniais pakeitimais;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ de minimis portfelinių garantijų schema,
patvirtinta LR ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 4-650 su vėlesniais pakeitimais;
- VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ veiklos „Inovacijų plėtra“ valstybės pagalbos
schema, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-882;
- VP2-2.3-ŪM-03-V priemonės „Garantijų fondas“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 4-211 su vėlesniais pakeitimais;
- Finansų inžinerijos priemonės „Garantijų fondas 2“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 4-518;
- Verslumo skatinimo fondo valstybės pagalbos teikimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-110 su vėlesniais pakeitimais;
- Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 4-660 su vėlesniais pakeitimais;
- Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų
kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4-256;
- Labai mažų ir mažų paskolų schema (I etapas), patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m.
gegužės 27 d. įsakymu Nr. 4-254 su vėlesniais pakeitimais;
- Labai mažų ir mažų paskolų schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. balandžio 1
d. įsakymu Nr. 4-138 su vėlesniais pakeitimais.

Pastabos, komentarai ir kita informacija
Kainodaros reguliavimas

Specialusis įpareigojimas

Specialusis įpareigojimas

Specialusis įpareigojimas

Reguliuojama neįtraukiant pagrįsto dydžio pelno
normos

Funkcija neuždirba pajamų

Funkcija neuždirba pajamų

Reguliuojantys teisės aktai ir institucijos
Institucijos, reglamentuojančios šios funkcijos
atlikimo kainodarą:
1) LRV Vyriausybė, tvirtinant atitinkamus garantijų
teikimo nuostatus ar taisykles; arba
2) LR ūkio ministerija, tvirtinant atitinkamus
garantijų teikimo nuostatus ar taisykles ar
nustatydama garantijos atlyginimo subsidijavimo
tvarką ir dydžius;
3) INVEGOS valdyba, tvirtindama garantijos
atlyginimo procentinį dydį,atsižvelgdama į
garantijų atlyginimo subsidijavimo tvarką bei
garantijos išmokos sumos dalinį dengimą.
Susiję teisės aktai:
1) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos
atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatai,
patvirtinti LR ūkio ministro 2011-10-20 įsakymu Nr.
4-766 su vėlesniais pakeitimais;
2) LR Vyriausybės 2009-09-09 nutarimu Nr. 1074 su
vėlesniais pakeitimais patvirtintų Paskolų garantijų
kredito įstaigoms už daugiabučiams namams
modernizuoti teikiamas paskolas teikimo taisyklių
12 punkte nustatyta atitinkamų garantijų
atlyginimo kainodara;
3) INVEGOS valdybos sprendimai dėl atskiroms
garantijų rūšims taikytinų garantijos atlyginimo
dydžių (procentinių dydžių) ir atlyginimo
skaičiavimo.

Nėra

Iš atitinkamo Kontoliuojančiojo fondo, fondų
fondo ir (ar) atskirų finansų inžinerijos bei
finansinės priemonės lėšų kompensuojama
INVEGOS išlaidos, susijusios su atitinkamo Fondo
valdymu ir jo finansuojamų priemonių
administravimu

Nuostolių kompensavimas būdas

Kompensavimas iš valstybės, kitų
valstybių ar ES lėšų

Kompensavimas iš valstybės, kitų
valstybių ar ES lėšų

Kompensavimas iš valstybės, kitų
valstybių ar ES lėšų

Reguliuojantys teisės aktai

1) Kompensuojama iš LR ūkio ministerijos biudžeto asignavimų 90 proc. sumokėtos garantijos išmokos sumos
pagal suteiktas SVV paskolų garantijų ir SVV lizingo garantijas, vadovaujantis LRV 2001-07-11 nutarimo Nr. 887
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Investicijų ir verslo garantijos veiklos" 2.4.3 punktu;
2) Kompensuojama iš LR aplinkos ministerijos biudžeto asignavimų 100 proc. sumokėtos garantijos išmokos
sumos pagal suteiktas daugiabučių namų modernizavimui finansuoti skirtas garantijas, vadovaujantis LR
Vyriausybės 2009-09-09 nutarimo Nr. 1074 „Dėl Paskolų garantijų kredito įstaigoms už daugiabučiams namams
modernizuoti teikiamas paskolas teikimo taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais 2.6 punktu;
3) Kompensuojama iš LR ūkio ministerijos biudžeto asignavimų 90 proc. sumokėtos garantijos išmokos sumos
pagal suteiktas didelių įmonių paskolų garantijas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2015-11-11 nutarimo Nr. 1180
2.4 punktu.

Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2008 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 su vėlesniais pakeitimais;
Kompensuojamos patiriamos tinkamos išlaidos.
Išlaidos kompensuojamos iš ES techninės paramos lėšų, vykdant projektus, susijusius su visuotinės dotacijos
priemonių įgyveninimu ir viešinimu (pvz. projektas VP4-1.2-FM-01-V-02-001 "Priemonių "Dalinis palūkanų
kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas" , taip
pat iš LR ūkio ministerijos tikslinių biudžeto asignavimų.

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės
plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 su jo vėlesniais pakeitimais ;
- 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.
1260/1999 su jo vėlesniais pakeitimais;
- 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui
kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos
bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 ;
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės
plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų,
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006;
2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui,
Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų
ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos;
- 2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir
valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos
priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės;
-Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos LR FM 2008 m. spalio 24 d.
įsakymu Nr. 1K-334 su vėlesniais pakeitimais;
- Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.
1K-326.
Fondų fondo valdytojui, kontroliuojančiojo fondo valdytojui, finansinės priemonės valdytojui ar finansų
inžinerijos priemonės valdytojui kompensuojamos patirtos tinkamos išlaidos, susijusios su atitinkamo fondo (ar
priemonės) valdymu bei fondo finansuojamų priemonių administravimu (ar priemonės įgyvendinimu).

Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas

UAB "Investicijų ir verslo garantijos
110084026
LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)

Specialusis įpareigojimas
nr. 1

Specialiųjų įpareigojimų iš viso

Pelno (nuostolių) ataskaita
Pajamos iš suteiktų garantijų
Finansavimo pajamos
Iš jų -sandorių tarp Fondo valdytojo ir Fondo sumos
Atidėjinių garantijų išmokoms pasikeitimas
Iš jos - vidinių sandorių pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos sąnaudos
Iš jų - sandorių tarp Fondo valdytojo ir Fondo sumos
Fondų valdymo ir visuotinių dotacijų priemonių administravimo sąnaudų
kompensavimas
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
Balansas
Turto iš viso
Nuosavas kapitalas

Įskaičiuojamos į FA
2016 metai

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Kita informacija
Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių)
ataskaitą

Neįskaičiuojamos į FA
2017 metai

4 513,8
920,2
0,0
0,0
3 593,5
4 513,8

0,0
0,0
862,7
0,0
544,7
2 013,8

1 370,2

0,0

1 845,0

0,0

909,3
0,0
0,0
0,0
909,3

0,0
0,0
0,0
73,1
73,1

375,8
0,0
0,0
0,0
375,8

2016-12-31
11 168,5

2016-12-31
239 012,5

3 178,0

234 070,1

4 009,2
1 191,8
0,0
0,0
2 817,4
4 009,2

Įskaičiuojamos į FA
2016 metai
1 353,2

Neįskaičiuojamos į FA
2017 metai

544,7
168,8

0,0

-1 191,8
0,0
0,0
277,5
-914,3

909,3

0,0

375,8

0,0

2017-12-31
10 723,6

2017-12-31
236 926,9

2016-12-31
10 280,2

2 943,9

231 493,7

3 178,0

2 943,9

7 247,2

909,3

0,0

0,0
5 433,2
0,0

7 102,3

11 168,5

239 012,5

10 723,6

236 926,9

10 280,2

Balansas
2017 metai

Balansas
2017 metai

Balansas
2016 metai

0,0

63,7

0,0

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą
įtraukta išlaidų suma)

0,0

0,0

0,0

0,0

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
(į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų suma)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2016-12-31

0,0
Balansas
2016 metai

9,3

375,8
2017-12-31
10 191,1

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)

Įskaičiuojamos į FA
2017 metai

0,0

Specialusis įpareigojimas
nr. 2

Specialusis įpareigojimas
nr. 3

Specialusis įpareigojimas
Specialusis įpareigojimas
nr. 3
nr. 3
Specialusis įpareigojimas
nr. 3

Specialusis įpareigojimas
nr. 3

Kontoliuojančiojo fondo, fondų fondo ir (ar) atskirų finansų inžinerijos bei finansinės priemonės
valdytojo funkcijos

Neįskaičiuojamos į FA
2017 metai

Įskaičiuojamos į FA
2016 metai

0,0
653,2

Balansas

0,0

Neįskaičiuojamos į FA
2016 metai

0,0
920,2

0,0

0,0
2016-12-31

0,0

0,0
2017-12-31

3 593,5
4 513,8
920,2

920,2

0,0

669,8

Įskaičiuojamos į FA
2017 metai

Neįskaičiuojamos į FA
2017 metai
4 009,2
1 191,8

0,0
2017-12-31

354,6

669,8
0,0
Balansas
2017 metai

4,9

354,6

669,8
Balansas
2016 metai

0,0
Balansas
2016 metai

16,8

354,6
Balansas
2017 metai

0,0
Balansas
2017 metai

20,3

2 817,4
4 009,2
1 191,8

1 191,8

0,0

0,0

0,0

73,1
73,1

218,5

2016-12-31
239 012,5

2016-12-31

0,0
1 191,8

0,0

-1 191,8

0,0

277,5
-914,3

177,9

2017-12-31
236 926,9

2017-12-31

234 070,1

10 191,1
2017 metai

0,0

653,2

0,0

2016-12-31

INVEGA, siekdama teisingai ir objektyviai pateikti duomenis, tik iš dalies vadovaujasi 2013 m. gruodžio 20
d. LR ūkio ministro įsakymu "Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir
informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų rekomendacijų 20.3. papunkčiu. Dalis
INVEGOS finansinio turto bei pinigų ir pinigų ekvivalentų yra priskirti specialiesiems įpareigojimams.
INVEGA vykdydama specialųjį įpareigojimą "Garantijų, kurios nėra įtrauktos į GIF portfelį, teikimas ir jų
administravimas (Prie šios veiklos priskiriama kita INVEGOS veikla, kuri nėra priskirta kitoms konkrečioms
veikloms)" turi šiai veiklai priskirtų įsipareigojimų: ateinančių laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos,
atidėjiniai garantijų veiklai, kiti sukaupimai ir pan.. Šios atidėtos lėšos yra investuotos į finansinį turtą ir
yra laikomos kaip laikinai laisvos piniginės lėšos sąskaitoje , todėl dalis finansinio turto bei pinigų ir pinigų
ekvivalentų yra priskirta prie specialiųjų įpareigojimų turto straipsnio.

2018.04.30
Vyr. finansininkė Jūratė Blėdaitė Katilienė
8 5 2107512,
jurate.katiliene@invega.l
t

Neįskaičiuojamos į FA
2016 metai

0,0
449,9

0,0
2017-12-31

Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Įskaičiuojamos į FA
2016 metai

449,9

7 779,6
0,0

60,5

Specialusis įpareigojimas
Specialusis įpareigojimas
nr. 2
nr. 2
Specialusis įpareigojimas
nr. 2

862,7
0,0

0,0

Balansas

Įskaičiuojamos į FA
2017 metai
1 407,3

Specialusis įpareigojimas
nr. 2

Įgyvendinačiosios institucijos ir (ar) visuotinių dotacijų valdytojo funkcijos

1 269,9
360,7

4 942,4
0,0

2016 metai

Neįskaičiuojamos į FA
2016 metai

83,3

0,0

2016 metai

Specialusis įpareigojimas
nr. 1

4 513,8
920,2

7 990,5
0,0

Balansas

Ar balansas susibalansuoja?

Įskaičiuojamos į FA
2017 metai

0,0
0,0
83,3
0,0
1 269,9
1 730,8

Dotacijos, subsidijos
Iš viso įsipareigojimų
Iš jų ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų:

Neįskaičiuojamos į FA
2016 metai

Specialusis įpareigojimas
Specialusis įpareigojimas
nr. 1
nr. 1
Specialusis įpareigojimas
nr. 1

Valstybės įsteigtos garantijų institucijos garantijų teikimo veikla

231 493,7

218,5

4 942,4

177,9

5 433,2

218,5

239 012,5

177,9

236 926,9

Balansas
2016 metai

Balansas
2016 metai

34,4

Balansas
2017 metai

Balansas
2017 metai

38,5

Įmonės kodas

110084026
LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Specialiųjų įpareigojimų iš viso

Pelno (nuostolių) ataskaita
Pardavimo pajamos
Iš jų - vidinių sandorių pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Iš jos - vidinių sandorių pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos sąnaudos
Iš jų - vidinių sandorių veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

2016 metai

2017 metai

Specialusis įpareigojimas nr. Specialusis įpareigojimas nr.
1
1
Specialusis įpareigojimas
nr. 1

Specialusis įpareigojimas nr. Specialusis įpareigojimas nr.
2
2
Specialusis įpareigojimas
nr. 2

Specialusis įpareigojimas nr. Specialusis įpareigojimas nr.
3
3
Specialusis įpareigojimas
nr. 3

Valstybės įsteigtos garantijų institucijos garantijų
teikimo veikla

Įgyvendinačiosios institucijos ir (ar) visuotinių
dotacijų valdytojo funkcijos

Kontoliuojančiojo fondo, fondų fondo ir (ar)
atskirų finansų inžinerijos bei finansinės
priemonės valdytojo funkcijos

2016 metai

2017 metai

2016 metai

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
653,2
653,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2016 metai
4 513,8
920,2
0,0
0,0
3 593,5
5 434,0
920,2
-920,2
0,0
0,0
73,1
-847,2

2017 metai
4 009,2
1 191,8
0,0
0,0
2 817,4
5 201,0
1 191,8
-1 191,8
0,0
0,0
277,5
-914,3

669,8

354,6

2016-12-31
239 230,9

2017-12-31
237 104,7

2 943,9

0,0

0,0

234 070,1

231 493,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 247,2
0,0

669,8
0,0

354,6
0,0

5 160,8
0,0

5 611,1
0,0

669,8

354,6

239 230,9

237 104,8

Balansas

Balansas

Balansas

4 513,8
920,2
83,3
0,0
4 430,5
6 244,6
1 370,2
-1 814,1
0,0
0,0
73,1
-1 741,0

4 009,2
1 191,8
862,7
0,0
3 146,5
6 023,0
1 845,0
-2 876,5
0,0
0,0
277,5
-2 599,0

0,0
0,0
83,3
0,0
-83,3
360,7
0,0
-443,9
0,0
0,0
0,0
-443,9

0,0
0,0
862,7
0,0
-862,7
168,8
0,0
-1 031,5
0,0
0,0
0,0
-1 031,5

2016-12-31
250 180,9

2017-12-31
247 650,4

2016-12-31
10 280,2

2017-12-31
10 191,1

237 248,1

234 437,7

3 178,0

0,0

0,0

0,0

12 932,8
0,0

13 212,8
0,0

7 102,3
0,0

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

250 180,9

247 650,5

10 280,2

10 191,1

Ar balansas susibalansuoja?

Balansas

Balansas

Balansas

Balansas

Balansas
Turto iš viso
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Iš viso įsipareigojimų
Iš jų ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų:

Kita informacija
Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių)
ataskaitą

2016 metai

2017 metai

2016 metai

2017 metai

2017 metai
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
449,9
449,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2016-12-31

2017-12-31

2016 metai

2017 metai

2016 metai

Balansas
2017 metai

#REF!

#REF!

9,3

4,9

16,8

20,3

34,4

38,5

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą
įtraukta išlaidų suma)

#REF!

#REF!

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
(į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų suma)

#REF!

#REF!

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)

2018.04.30
Vyr. finansininkė Jūratė Blėdaitė Katilienė
8 5 2107512,
jurate.katiliene@invega.lt

Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas

UAB "Investicijų ir verslo garantijos
110084026
LENTELĖSE DUOMENYS PATEIKIAMI TŪKSTANČIAIS EURŲ (JEI NENURODYTA KITAIP)
Jei įmonė turi kontroliuojamų įmonių, pateikiami konsoliduoti įmonių grupės duomenys
Komercinės funkcijos

Pelno (nuostolių) ataskaita
Pajamos iš suteiktų garantijų
Iš jų - vidinių sandorių pardavimo pajamos
Atidėjinių garantijų išmokoms pasikeitimas
Iš jos - vidinių sandorių pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Veiklos sąnaudos
Iš jų - vidinių sandorių veiklos sąnaudos
Fondų valdymo ir visuotinių dotacijų priemonių administravimo sąnaudų
kompensavimas
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Dotacijos, susijusios su pajamomis
Kita veikla
Finansinė ir investicinė veikla
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą

2016 metai

Balansas
Turto iš viso

2016-12-31

Specialieji įpareigojimai
2016 metai
1 353,2

Nepaskirstyta dalis

Komercinės funkcijos

2016 metai

2017 metai

Specialieji įpareigojimai
2017 metai
1 407,3

83,3
0,0

Nepaskirstyta dalis
2017 metai

862,7

1 269,9
1 731,3

0,0

0,0

1 370,2

544,7
2 016,0

0,0

1 845,0

0,0

908,8

0,0

0,0

373,6

0,0

0,0

908,8

186,7
186,7

0,0

373,6

124,0
124,0

2016-12-31
11 168,5

2016-12-31
8 688,6

2017-12-31
10 723,6

2017-12-31
8 688,6

2017-12-31

3 178,0

Nuosavas kapitalas

2 943,9

Dotacijos, subsidijos
7 990,5

8 688,6

0,0

11 168,5

8 688,6

0,0

10 723,6

8 688,6

Balansas

Balansas

Balansas

Balansas

Balansas

Balansas

Iš viso įsipareigojimų
Iš jų ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų:
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso
Ar balansas susibalansuoja?
Kita informacija
Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaičiuoti į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių)
ataskaitą

2016 metai

2016 metai

2016 metai
60,5

7 779,6

2017 metai

2017 metai

8 688,6

2017 metai
63,7

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise (į pelno (nuostolių) ataskaitą
įtraukta išlaidų suma)
Privalomieji atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų
(į pelno (nuostolių) ataskaitą įtraukta išlaidų suma)
Pastabos
Jei turite pastabų dėl užpildytos informacijos, pateikite jas čia:

Informacija apie lentelės duomenų tikrumą patvirtinantį asmenį
Lentelės duomenų patvirtinimo data
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos)
Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys (telefono nr. ir elektroninio pašto adresas)
Atsakingo asmens parašas (reikalingas tik skenuotoje versijoje)

INVEGA, siekdama teisingai ir objektyviai pateikti duomenis, tik iš dalies
vadovaujasi 2013 m. gruodžio 20 d. LR ūkio ministro įsakymu "Dėl valstybės
valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo
rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų rekomendacijų 20.3. papunkčiu. Dalis
INVEGOS finansinio turto bei pinigų ir pinigų ekvivalentų yra priskirti
specialiesiems įpareigojimams. INVEGA vykdydama specialųjį įpareigojimą
"Garantijų, kurios nėra įtrauktos į GIF portfelį, teikimas ir jų administravimas
(Prie šios veiklos priskiriama kita INVEGOS veikla, kuri nėra priskirta kitoms
konkrečioms veikloms)" turi šiai veiklai priskirtų įsipareigojimų: ateinančių
laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos, atidėjiniai garantijų veiklai, kiti
sukaupimai ir pan.. Šios atidėtos lėšos yra investuotos į finansinį turtą ir yra
laikomos kaip laikinai laisvos piniginės lėšos sąskaitoje , todėl dalis finansinio
turto bei pinigų ir pinigų ekvivalentų yra priskirta prie specialiųjų įpareigojimų
turto straipsnio.

2018.04.30
Finansų valdymo skyriaus vadovė/vyr. Finansininkė Jūratė Blėdaitė Katilienė
8 5 2107512, jurate.katiliene@invega.lt

INVEGA, siekdama teisingai ir objektyviai pateikti duomenis, tik iš dalies
vadovaujasi 2013 m. gruodžio 20 d. LR ūkio ministro įsakymu "Dėl valstybės
valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo
rekomendacijų patvirtinimo" patvirtintų rekomendacijų 20.3. papunkčiu. Dalis
INVEGOS finansinio turto bei pinigų ir pinigų ekvivalentų yra priskirti
specialiesiems įpareigojimams. INVEGA vykdydama specialųjį įpareigojimą
"Garantijų, kurios nėra įtrauktos į GIF portfelį, teikimas ir jų administravimas
(Prie šios veiklos priskiriama kita INVEGOS veikla, kuri nėra priskirta kitoms
konkrečioms veikloms)" turi šiai veiklai priskirtų įsipareigojimų: ateinančių
laikotarpių garantijų atlyginimo pajamos, atidėjiniai garantijų veiklai, kiti
sukaupimai ir pan.. Šios atidėtos lėšos yra investuotos į finansinį turtą ir yra
laikomos kaip laikinai laisvos piniginės lėšos sąskaitoje , todėl dalis finansinio
turto bei pinigų ir pinigų ekvivalentų yra priskirta prie specialiųjų įpareigojimų

