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2 kvietimai
① Savarankiškoms įmonėms 50 MEUR
Paraiškos teikiamos per Mano VMI
② Susijusioms įmonėms 100MEUR
Paraiškos teikiamos per EDS

Konsultuoja

Pareiškėjo
sprendimas

Savarankiškų įmonių paraiškoje
prašoma pateikti informacija
▪ Įmonės pavadinimas
▪ Juridinio asmens kodas
▪ Kontaktai (adresas, tel. Nr., el. paštas)
▪ Sąskaitos numeris

FR

Savarankiškas pareiškėjas pats turi
įsivertinti/užtikrinti

FR

✓Savarankiškumą
✓Apyvartos kritimą (>30 %)
✓FA pateikimą JAR
✓Ar veikia remtiname(-uose) sektoriuje(-iuose)*
✓Finansinius duomenis (turtas <43 MEUR ir/ar apyvarta <50 MEUR)
✓Ar nepatiria sunkumų 2019-12-31
Paraiška teikiama per
Mano VMI
* Subsidija neskiriama, jeigu pareiškėjo bent viena vykdoma veikla yra žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros srityse, pareiškėjas
yra kredito ir finansų įstaiga.
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Nesavarankiškų įmonių paraiškoje
prašoma pateikti informacija
Pareiškėjo duomenys

Susijusių LT įmonių
duomenys

• Įmonės pavadinimas • Įmonės pavadinimas
• Įmonės kodas
• Įmonės kodas
• Kontaktai (adresas,
tel. Nr., el. paštas)
• Sąskaitos numeris

Susijusių užsienio
įmonių duomenys

•
•
•
•

Susijusių verslininkų
duomenys

Įmonės pavadinimas • Vardas, pavardė
Įmonės kodas
• Asmens kodas
Valstybės kodas
• Metinės pajamos
FA duomenys:
➢ Turtas
➢ Apyvarta
➢ Nuosavas
kapitalas
➢ Kapitalas
➢ Akcijų priedai

Nesavarankiškas pareiškėjas pats turi
įsivertinti/užtikrinti
✓Apyvartos kritimą (>30 %)
✓FA pateikimą JAR (taip pat ir susijusių įmonių)
✓Ar veikia remtiname(-uose) sektoriuje(-iuose)
✓2019 m. grupės* finansinius duomenis (turtas <43 MEUR ir/ar apyvarta <50 MEUR)
✓Ar nepatiria sunkumų 2019-12-31
Paraiška teikiama per
EDS

* Vertinami pareiškėjo ir su juo susijusių Lietuvoje veikiančių įmonių duomenys.
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Paraiškos pateikimas → rezultatas

1-13 dienų

VMI

LVPA

EINMIN

Konkurencijos taryba

NBFC

VMI pranešime
nurodo
sprendimo
netenkinti
paraišką motyvus

Atitinkantis reikalavimus
Paraiškos pateikimas

Pinigai sąskaitoje

D.U.K.
▪ Kas yra savarankiška įmonė?
▪ Kas yra sunkumų patirianti
įmonė?
▪ 800 tūkst. Eur valstybės
pagalbos riba vienai įmonei
▪ Pa ra iš ko s t iks lin ima s

▪ FA t e i k i m a s J A R
▪ Ka s ko n s u lt u o j a ?

FR

Ar mano įmonė savarankiška?
Pagal SVV plėtros įstatymą

Savarankiškas pareiškėjas

Nesavarankiškas pareiškėjas
≥ 50 %

Pareiškėjas

Pareiškėjas
Susijusi
įmonė

≥ 25 %
Kita įmonė

Partnerinė
įmonė

Ar mano įmonė savarankiška?
D.U.K. apžvalga
① Fizinis asmuo turi 100 proc. įmonės A akcijų ir 100 proc. įmonės B akcijų, įmonės vykdo veiklą
skirtinguose sektoriuose. Ar įmonės A ir B būtų laikomos susijusiomis? → Jeigu akcininkas (fizinis
asmuo) ekonomine veikla nesiverčia – A ir B nesusijusios, jeigu verčiasi – susijusios.

② Fizinis asmuo turi 100 proc. įmonės X akcijų ir 60 proc. įmonės Y akcijų, abi įmonės veiklą vykdo
metalo apdirbimo sektoriuje. Ar įmonės X ir Y būtų laikomos susijusiomis? → Taip, X ir Y susijusios.
③ Įmonės Z 100 proc. akcininkas, fizinis asmuo, verčiasi ekonomine veikla pagal individualios
veiklos pažymą. Ar įmonė Z yra savarankiška? → Ne. Akcininkas yra laikomas susijusiu verslininku su
įmone Z.
④ Įmonė G turi užsienyje registruotą susijusią įmonę. Ar įmonė G bus laikoma savarankiška įmone
šio kvietimo kontekste? → Ne, įmonė G nebus laikoma savarankiška. Bus vertinamos tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje registruotos susijusios ir partnerinės įmonės.
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Sunkumų vertinimas
Pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 str. 18 dalį

D kriterijus:
Tikrinama, ar
pareiškėjas nėra
gavęs sanavimo ir
restruktūrizavimo
pagalbos

Tikrinama, ar dėl
sukauptų nuostolių
pareiškėjas nėra
praradęs daugiau nei
pusės (akcinio)
kapitalo

E kriterijus:

Didelės įmonės

Tikrinama
http://www.avnt.lt/v
eiklossritys/nemokumas2/, ar pareiškėjui nėra
taikoma kolektyvinė
nemokumo
procedūra

A/B kriterijus:

Vidutinės įmonės (>3 m.)

Labai mažos, mažos,
vidutinės įmonės (<3 m.)

C kriterijus:

Vertinamas įmonės
balansinis skolos ir
nuosavo kapitalo
santykis bei įmonės
EBITDA palūkanų
padengimo santykis
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Sunkumų vertinimo pvz.
Pagal A kriterijų
1. Neigiamos sumos nustatymas:
0 – 14 185 = -14 185 Eur
Neigiama suma susidarė – pareiškėjas praranda
akcinį kapitalą

2. ½ kapitalo:
2 500 / 2 = 1 250 Eur
3. Palyginimas:
-14 185 Eur ir 1 250 Eur – neigiama suma viršija
pusę pasirašytojo akcinio kapitalo
Pareiškėjas patiria sunkumų → subsidija
neskiriama
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800 tūkst. Eur vienai įmonei

500 tūkst.
Eur

300 tūkst.
Eur

Subsidija
pagal šią
priemonę

Nepakankamas
likutis

Bus sumuojama visa pagal Europos Komisijos komunikato 3.1 skirsnį gauta valstybės pagalba
(subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma). Viršijus 800 tūkst. Eur – subsidija bus neskiriama
arba mažinamas jos dydis.

Informacijos/dokumentų
teikimas VMI, JAR
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❶ Jeigu paraiškoje pateiksiu netikslią informaciją, ar galėsiu paraišką tikslinti? → Taip, paraiškos
tikslinimo galimybė yra numatyta, tačiau patikslinta paraiška atsidurs sąrašo gale, sprendimas dėl
subsidijos skyrimo bus priimtas vėliau. Prašome užtikrinti tikslių ir korektiškų duomenų teikimą.

❷ Ar IĮ taikomas reikalavimas dėl 2019 m. FA pateikimo JAR, nors FA sudarymas ir
teikimas JAR nėra numatytas IĮ nuostatuose? → Taip, reikalavimas sudaryti ir pateikti JAR elektroninio
formato 2019 m. FA rinkinį (ne skenuotus pdf formato dokumentus) taikomas visų juridinių formų
pareiškėjams.
Kaip pateikti elektroninio formato FA rinkinį JAR?

Kokių formų juridiniai asmenys privalo teikti FA JAR?
❸ Mano įmonės finansiniai metai yra nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d. Kokių finansinių metų FA turiu
pateikti JAR? → 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d.
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Kas teikia konsultacijas?
Konsultacijas teikia VMI trumpuoju
telefonu 1882

tačiau
naudingos informacijos rasite ir
www.lvpa.lt,
http://lvpa.lt/lt/d.u.k-275,
http://lvpa.lt/lt/paraiskos/subsidijos
-nuo-covid-19-nukentejusiomsimonems-1343

