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Turinys

• Sunkumus patirianti įmonė

• Įmonės dydis (SVV apibrėžtis)

• Skatinamais poveikis

• Pagalbos dydis



Sunkumus patirianti

įmonė

• Aprašo 14 punktas - Valstybės pagalba neteikiama
sunkumus patiriančioms įmonėms.

• Aprašo 52.12 punktas nustato pareigą teikti paskutinio
ketvirčio iki paraiškos pateikimo sudarytą finansinių
ataskaitų rinkinį, pasirašytą įmonės vadovo ir
finansininko



Sunkumus patirianti

įmonė

a) Rezervai − sukaupti nuostoliai = neigiama

suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio

kapitalo

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą

turtinę atsakomybę už bendrovės skolą, kurios

daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta

bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl

sukauptų nuostolių



Sunkumus patirianti 

įmonė

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo

procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės

kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų

pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar

negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos

galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą

ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano



Sunkumus patirianti 

įmonė 
Nuosavas kapitalas ir 

įsipareigojimai
Gruodžio 31

2015
rugsėjo 30

2016

A. Nuosavybė ir rezervai -141.601.041 146.986.923

I. Kapitalas (įstatinis) 989.985.500 1.852.212.900

II. Rezervai -9.849.272 -6.603.316

III. Perkainavimo rezervai 88.115.871 0

IV. Nepaskirstytas pelnas 0 0

V.
Ankstesnių metų  

nuostolis 1.096.727.010 1.210.779.031

VI.
Ataskaitinių metų 
pelnas 0 0

VII.
Ataskaitinių metų 
nuostolis 113.126.130 487.843.630

1) Neigiamos sumos nustatymas: -6.603.316-

1.210.779.031-487.843.630 = -1.705.225.977

2)  Skaičiuojama ½ įstatinio kapitalo: 

1.852.212.900/2 = 926.106.450

3) Palyginimas: -1.705.225.977 ir 926.106.450, 

neigiama suma viršija pusę įstatinio kapitalo. 

Įmonė yra sunkumus patirianti – parama 

neteikiama.



Sunkumus patirianti

įmonė

Papildomai didelėms įmonėms:

paskutinius dvejus metus tenkina abi sąlygas:

– balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 
7,5 

– EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis 
negu 1,0 



Įmonės dydis

(SVV apibrėžimas) 



Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 40 ≤ 27 

< 50 ≤ 7 ≤ 5

< 10 ≤ 2 ≤ 1,5

SVV įstatymo ribos

arba



SVV statuso nustatymas

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė



Susijusios įmonės

Tai įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;

2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo

ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių,

sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;

4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais,

kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos

susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios

įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje

atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.



Partnerinės įmonės

Tai įmonės, nepriskiriamos susijusioms įmonėms ir tiesiogiai ar

netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turinčios nuo

25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių

dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai

ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės

perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios nuo 25 iki 50

procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.



Susijusios/partnerinės 

įmonės
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Susijusios/partnerinės 
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Susijusios/partnerinės
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Skatinamasis poveikis

Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti

su projektu ar veikla susijusius darbus, Pareiškėjas LVPA

pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.



Skatinamasis poveikis

Paraiškoje turi būti nurodoma informacija:

a) įmonės pavadinimas ir dydis;

b) projekto aprašymas, įskaitant jo pradžios 

ir pabaigos datas;

c) projekto vieta;

d) tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas;

e) pagalbos rūšis (dotacija, paskola, garantija, grąžintinas avansas, nuosavo
kapitalo injekcija ar kt.) ir viešojo finansavimo suma, kurios reikia projektui.



Skatinamasis poveikis

Darbų pradžia – su investicija susijusių statybos darbų pradžia arba pirmasis
teisiškai privalomas įsipareigojimas užsakyti įrenginius, arba bet kuris kitas
įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, žiūrint, kuris
įvykis pirmesnis. Žemės pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., leidimų
gavimas ir galimybių studijų vykdymas, darbų pradžia nelaikomi.



Tinkamos finansuoti

išlaidos
41 straipsnis

Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti

6. Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos 
atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Jos nustatomos taip:

a) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį visose
investicinėse išlaidose galima lengvai nustatyti kaip atskirą investiciją, pavyzdžiui, kaip
jau esamų įrenginių papildomą dalį, ši su atsinaujinančių išteklių energija susijusių
išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

b) jeigu investicijų į atsinaujinančių išteklių energijos gamybą išlaidų dalį galima nustatyti
lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina,
būtų įvykdytos be pagalbos, šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su
atsinaujinančiąja energija susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas;



Tinkamos finansuoti

išlaidos (a)

• AIE gamybos įrenginio rekonstrukcijos (modernizavimo ir (arba)
atnaujinimo) darbai yra tinkamos finansuoti išlaidos, kai keičiamos
svarbios įrenginio veikimui detalės (nesusijusios su einamaisiais
priežiūros darbais) prailginančios veikiančio įrenginio, veikimo laiką.

• Neatsinaujinančius energijos išteklius naudojančio įrenginio pakeitimas
AEI, kuris yra veikiantis ir atitinka tokiam įrenginiui keliamus
reikalavimus ir standartus bei nereikalauja tolesniam jo veikimui
užtikrinti reikalingų papildomų investicijų, numatoma pakeisti AIE
gaminančiu įrenginiu, tai tokios išlaidos yra laikomos papildomomis
išlaidomis, kurias galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ir kurios yra
tinkamos finansuoti



Tinkamos finansuoti

išlaidos (b)

• Neatsinaujinančius energijos išteklius naudojančio įrenginio,
neatitinkančio tam tikrų reikalavimų ir (arba) standartų ir reikalaujančio
papildomų investicijų, kurios užtikrintų tradicinę energijos rūšį
naudojančio įrenginio veikimą, pakeitimas AIE gaminančiu įrenginiu.
Tinkamos finansuoti išlaidos bus lygios skirtumui tarp numatomo AIE
gamybos įrenginio diegimo išlaidų ir išlaidų, kurios būtų reikalingos
tradicinę energijos rūšį gaminančio įrenginio modernizavimui (t. y. jo
veikimo užtikrinimui)

• Diegiamas AIE gaminantis įrenginys, nesant kito jau veikiančio tradicinę
energijos rūšį gaminančio įrenginio, tinkamos finansuoti išlaidos bus
lygios skirtumui tarp AIE gamybos įrenginio diegimo išlaidų ir tradicinę
energijos rūšį gaminančio to paties galingumo įrenginio diegimo išlaidų



Pagalbos dydis

AEI investicija (aiškiai nustatoma AEI 
dalis) pvz.  papildomas AEI įrenginys 
esamai jėgainei

Tinkamos 
finansuoti 
išlaidos Mažiau aplinkai 

naudingomis 
investicijomis, 
kurios, tikėtina,
būtų įvykdytos be 
pagalbos

a)

b)
AEI 
investicija 

Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicinės išlaidos, 

būtinos atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Jos 

nustatomos taip:

Pagalbos 
intensyvumas: 
maža – 80%, 
vidutinė – 70%

didelė – 60%



Sumavimas

Valstybės pagalba

Teikiama parama

Struktūriniai fondai
Valstybės 
biudžetas

Kiti 
valstybės 
šaltiniai

Kiti valstybės 
ištekliai

Nuosavi 
ištekliai

Nuosavi  
ištekliai

Valstybės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


