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Vadovaujantis Aprašo 52.12 punktu, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti „pareiškėjo 

patvirtintus 2013, 2014, 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansas ir pelno 

(nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita (jei privaloma 

sudaryti pagal verslo apskaitos teisės aktus), aiškinamasis raštas) (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra 

pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui) ir paskutinio ketvirčio iki 

paraiškos pateikimo sudarytą finansinių ataskaitų rinkinį, pasirašytą įmonės vadovo ir finansininko“. 

Aprašo 16.3 punkte nurodyta „pareiškėjas yra ne trumpiau kaip trejus metus veikianti pramonės 

įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus 

finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių 

eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės įmonė, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne 

trumpiau kaip trejus metus ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. jos vidutinės metinės pajamos iš savo 

pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo pagal 

pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur 

(trys šimtai tūkstančių eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės veikimo laikotarpis 

tikrinamas pagal Juridinių asmenų registro bei pareiškėjo pateiktų patvirtintų finansinės 

atskaitomybės dokumentų informaciją projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo 

metu)“. Ar, jei pareiškėjas pateiks paraišką 2017 metais ir kartu pateiks 2016 metų patvirtintos 

finansinės atskaitomybės dokumentus, pareiškėjo vidutines metines pajamos iš savo pagamintos 



produkcijos galima skaičiuoti pagal 2015 ir 2016 metų patvirtintos finansinės atskaitomybės 

dokumentus. 

Atsakymas: Ūkio ministerijos nuomone, vadovaujantis lygiateisiškumo ir nediskriminavimo 

principais, visi pareiškėjai turi pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 52.12 papunktyje, t. y. 

„pareiškėjo patvirtintus 2013, 2014, 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansas ir 

pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita (jei privaloma 

sudaryti pagal verslo apskaitos teisės aktus), aiškinamasis raštas) (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra 

pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui) ir paskutinio ketvirčio iki 

paraiškos pateikimo sudarytą finansinių ataskaitų rinkinį, pasirašytą įmonės vadovo ir finansininko;”. 


