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Turinys

• Sunkumus patirianti įmonė

• SVV apibrėžtis

• Skatinamais poveikis

• Sumavimo reikalavimai



Tikslas

• Sunkumus patiriančiai įmonei – pagalba neteikiama

• SVV statusas – didelėms įmonėms taikomi papildomi 

reikalavimai 

• Skatinamasis poveikis – pagalba neteikiama, jei nėra 

skatinamojo poveikio

• Sumavimo reikalavimai – galimas maksimalus valstybės 

išteklių skyrimas projekto įgyvendinimui



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

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 



Sunkumus patirianti
įmonė

• Reglamente 651/2014 nustatyta, kad pagalba
neteikiama sunkumus turinčioms įmonėms, vadinasi
paramos teikimo metu jos turi neatitikti sunkumus
patiriančios įmonės apibrėžties.

• Praktikoje nuo paraiškos teikimo iki sprendimo skirti
paramą, praeina ne mažas laiko tarpas darantis įtaką
įmonės finansinei būklei.

• LVPA praktika - vertinimo momentui (paskutinis
ketvirtis iki paraiškos teikimo + prireikus pakartotinis
vertinimas paramos skyrimo momentui).



Sunkumus patirianti 

įmonė 

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai

Gruodžio 31
2014

rugsėjo 30
2015

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 = -1.692.019.345 

2)  Skaičiuojama ½ įstatinio kapitalo: 

1.852.212.900/2 = 926.106.450

3) Palyginimas: -1.692.019.345 ir 926.106.450, 

neigiama suma viršija pusę įstatinio kapitalo. 

Įmonė yra sunkumus patirianti – parama 

neteikiama.



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



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.



Sumavimas

Valstybės pagalba

Teikiama parama

Struktūriniai fondai
Valstybės 
biudžetas

Kiti 
valstybės 
šaltiniai

Kiti 
valstybės 
ištekliai

Nuosavi 
ištekliai

Nuosavi  
ištekliai

Valstybės išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos



Sumavimas

Projekto tinkamos 
finansuoti išlaidos 

MAX valstybės pagalbos dydis 

MAX paramos 
dydis 50 %

Kt. valstybės 
pagalba

Veiklos
pelnas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


