FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, suda
Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grup
2016 m. gruodžio 19 d. protokolu Nr. 33
(Ketvirtinės projekto, apimančio finansines priemones, įgyvendinimo ataskaitos forma)
KETVIRTINĖ PROJEKTO, APIMANČIO FINANSINES PRIEMONES, ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(duomenys pildomi kaupiamuoju būdu nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos)

1. BENDROJI DALIS
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį
teikiama ataskaita

nuo 20..-..-..

Nr. ____

Nurodomas ataskaitos numeris.
Nurodoma ataskaitos patikslinimo data
Ataskaitos numeruojamos iš eilės. (formatu 0000-00-00)
Galimas simbolių skaičius – 5

(patikslinimo data)

iki 20..-..-..

Ataskaitinio laikotarpio pradžia laikoma finansavimo sutarties pasirašymo data, – visose ataskaitose ji yra vienoda.

Pavadinimas
Iš Europos sąjungos (toliau –
ES) struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto
(toliau – projektas) vykdytojo Juridino asmens kodas
rekvizitai

Projekto duomenys

(data)
Nurodoma ataskaitos parengimo
data (formatu 0000-00-00)

Nurodomas projekto vykdytojo pavadinimas pagal finansavimo sutartį.
Galimas simbolių skaičius – 140.
Nurodomas kodas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą.
Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15.

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas pagal finansavimo sutartį.
Galimas simbolių skaičius – 150.

Projekto kodas

Nurodomas projekto kodas pagal finansavimo sutartį.
Galimas simbolių skaičius – 30.

Projekto įgyvendinimo tipas

c fondų fondas c finansinė priemonė
Nurodoma, ar projektas įgyvendinamas kaip fondų fondas, ar kaip atskira finansinė priemonė. Galima pasirinkti tik vieną variantą.

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJO VALDYMO IŠLAIDAS IR MOKESČIUS

Priemonės numeris

2. Projekto vykdytojui
sumokėta valdymo išlaidų ir
mokesčių suma, EUR
2.1. iš jų bazinis atlygis

2.2. iš jų veiklos rezultatais
grindžiamas atlygis

Nurodomas
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP
priemones
įgyvendinamas
projektas.
Nurodoma projekto vykdytojo patirta valdymo išlaidų ir mokesčių suma, eurais. Kai ataskaita teikiama už n metų 2.1+2.2
ketvirtą ketvirtį arba kartu su mokėjimo prašymu, nurodoma projekto vykdytojui faktiškai sumokėta valdymo
išlaidų ir mokesčių suma, eurais.
Nurodoma projekto vykdytojui išmokėta valdymo išlaidų ir mokesčių bazinio atlygio dalis. Bazinis atlygis
suma
finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei
priemonei pagal atitinkamą finanasvimo sutartį įsipareigotų skirti veiksmų programos įnašų per metus, o visų
kitų rūšių finansinės priemonės atveju procentaliai finansinei priemonei sumokėtų veiksmų programos įnašų per
metus, kaip nurodyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 13 straipsnyje.
Jungtinių priemonių atveju bazinis atlygis detalizuojamas pagal PIP priemones.

Nurodomas
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP
priemones
įgyvendinamas
projektas.
2.1+2.2

Nurodoma projekto vykdytojui išmokėta nuo veiklos rezultatų priklausanti valdymo išlaidų ir mokesčių atlygio
suma
dalis eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas
kapitalas atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir
dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju
apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams paskolų forma,
taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei
priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju apskaičiuojamas procentaliai
veiksmų programos įnašų, skirtų galiojančioms garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų, kurios
priskiriamos veiksmų programos įnašams, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju
apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų
forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei
priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar
garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, atveju
apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a punktą
išmokėtų galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotame reglamente
(ES) Nr. 480/2014. Jungtinių priemonių atveju veiklos rezultatais grindžiamas atlygis detalizuojamas pagal PIP
priemones.

suma

suma

3. INFORMACIJA APIE FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Pažymėjus projekto įgyvendinimo tipą "fondų fondas" pildoma visa lentelė. Pažymėjus projekto įgyvendinimo tipą "finansinė priemonė" nepildoma lentelės 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 dalis.
Priemonės numeris

3.1. Finansinė priemonė
3.1.1. Finansinės priemonės
valdytojo pavadinimas
3.1.2. Sutarties su finansinės
priemonės valdytoju
pasirašymo data
3.1.3. Finansinės priemonės
valdytojui pagal sutartį
įsipareigota skirti suma, EUR
3.1.3.1. iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos, EUR
3.1.3.2. iš jų LR valstybės
biudžeto lėšos, EUR
3.1.4. Finansinės priemonės
valdytojui pagal sutartį
sumokėta (tinkamai patirtos
išlaidos) suma, EUR:
3.1.4.1. iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos, EUR
3.1.4.2. iš jų LR valstybės
biudžeto lėšos, EUR

Nurodomas
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP
priemones
įgyvendinamas
projektas.

Nurodomas
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP
priemones
įgyvendinamas
projektas.

Nurodoma sutarties su finansinės priemonės valdytoju vertė eurais. Portfelinių garantijų atveju nurodoma
sutartyje su finansinės priemonės valdytoju nustatyta nuostolio padengimo suma (angl. CAP). Individualių
garantijų atveju nurodoma sutartyje nustatyta suma, ši suma nurodoma bendra ir nėra skaidoma pagal
finansavimo šaltinius.
Nurodoma ES struktūrinių fondų lėšų suma planujama skirti finansinės priemonės vadytojui pagal pasirašytą
sutartį.
Nurodoma LR valstybės biudžeto lėšų suma planujama skirti finansinės priemonės vadytojui pagal pasirašytą
sutartį.
Nurodoma lėšų suma sumokėta finansinės priemonės valdytojui.

suma

suma

suma

suma

suma

suma

Nurodoma ES struktūrinių fondų lėšų suma sumokėta finansinės priemonės valdytojui.

įrašoma suma

įrašoma suma

Nurodoma LR valstybės biudžeto lėšų suma sumokėta finansinės priemonės valdytojui

įrašoma suma

įrašoma suma

Nurodomas finansinės priemonės pavadinimas, pvz.: Pasidalintos rizikos paskolos.
simbolių skaičius 150.
Nurodomas finansinės priemonės valdytojo pavadinimas, pvz.: „X BANKAS“.
simbolių skaičius 150.
Nurodoma sutarties su finansinės priemonės valdytoju pasirašymo data (formatu 0000-00-00).

Galimas
Galimas

3.1.4.1+3.1.4.2+3.1 3.1.4.1+3.1.4.2+3.1.
.4.3
4.3

3.1.4.3. iš jų PV nacionalinės
lėšos, EUR
3.1.4.3.1. iš jų PV nacionalinės
viešiosios lėšos, EUR

Nurodoma Projekto vykdytojo nacionalinės lėšos.

3.1.4.3.1+3.1.4.3.2 3.1.4.3.1+3.1.4.3.2

Nurodoma sumokėta Projekto vykdytojo nacionalinių viešųjų lėšų suma, t. y. Projekto vykdytojoskirtos LR
valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės lėšos, kitos viešosios lėšos (informacija pateikiama vadovaujantis PIP).

įrašoma suma

įrašoma suma

3.1.4.3.2. iš jų PV nacionalinės
privačios lėšos, EUR

Nurodoma Projekto vykdytojo nacionalinių privačių lėšų suma, t. y. Projekto vykdytojo, privačios lėšos.
Nurodomos tik planuojamos deklaruoti nacionalinės privačios lėšos (t.y. veiksmų programos lėšos). Informacija
pateikiama vadovaujantis PIP.
Nurodoma finansinės priemonės valdytojo patirta valdymo išlaidų ir mokesčių suma, eurais. Kai ataskaita
teikiama už n metų ketvirtą ketvirtį arba kartu su mokėjimo prašymu, nurodoma projekto vykdytojui faktiškai
sumokėta valdymo išlaidų ir mokesčių suma, eurais.

įrašoma suma

įrašoma suma

3.1.5.1+3.1.5.2

3.1.5.1+3.1.5.2

3.1.5. Finansinės priemonės
valdytojui sumokėta valdymo
išlaidų ir mokesčių suma, EUR
3.1.5.1. iš jų bazinis atlygis

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui išmokėta valdymo išlaidų ir mokesčių bazinio atlygio dalis. Bazinis
įrašoma suma
atlygis finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei
priemonei pagal atitinkamą finansavimo sutartį įsipareigotų skirti veiksmų programos įnašų per metus. Visų kitų
rūšių finansinės priemonių atveju procentaliai finansinei priemonei sumokėtų veiksmų programos įnašų per
metus, kaip nurodyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014.

įrašoma suma

3.1.5.2. iš jų veiklos rezultatais
grindžiamas atlygis

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui išmokėta nuo veiklos rezultatų priklausanti valdymo išlaidų ir
įrašoma suma
mokesčių atlygio dalis eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės, kuria
teikiamas nuosavas kapitalas atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų
galutiniams naudos gavėjams nuosavo kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų
programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos
paskolos, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos
gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar
negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju
apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, skirtų galiojančioms garantijų sutartims, taip pat
pakartotinai panaudotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams, per metus; Finansinės priemonės,
kuria teikiami mikrokreditai, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų sumokėtų
galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų
programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos
subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013
37 straipsnio 7 dalį, atveju apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42
straipsnio 1 dalies a punktą išmokėtų galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos
deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014.

įrašoma suma

3.1.6. Paremtų galutinių naudos
gavėjų arba subjektų, su kuriais
sudaroma sutartis galutinio
naudos gavėjo naudai (toliau –
galutinis naudos gavėjas)
skaičius
3.1.6.1. didelės įmonės
3.1.6.2. smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektai
3.1.6.2.1. iš jų labai mažos
įmonės
3.1.6.3. fiziniai asmenys
3.1.6.4. kiti galutiniai naudos
gavėjai
3.1.7. Finansinės priemonės
valdytojo finansinei priemonei
skirta suma, ne Veiksmų
programos lėšos

Nurodomi paremti galutiniai naudos gavėjai

3.1.6.1+3.1.6.2+3.1 3.1.6.1+3.1.6.2+3.1.
.6.3+3.1.3.4
6.3+3.1.3.4
skaičius
skaičius
(taip pat čia nurodomi ir fiziniai asmenys užsiimantys verslu)

skaičius

skaičius

skaičius
skaičius

skaičius
skaičius

Galutiniai naudos gavėjai, kurie nepapuola į aukščiau nurodytas grupes, pvz., savivaldybės, pelno nesiekiančios
skaičius
organizacijos ir t. t.
Nurodomos pritrauktos privačios lėšos, kurios nebus deklaruojamos EK kaip bendrojo finansavimo lėšos.

skaičius

skaičius, įrašoma
suma

skaičius, įrašoma
suma

o darbo grupės, sudarytos Lietuvos
-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,

Nurodomas
Viso
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP priemones
įgyvendinamas
projektas.
2.1+2.2

viso

suma

viso

suma

viso

Nurodomas
Viso
priemonės numeris
pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816J07. Jungtinės
priemonės atveju,
būtina pridėti tiek
stulpelių, pagal
kelias PIP priemones
įgyvendinamas
projektas.

suma

viso

suma

viso

suma

viso

3.1.4.1+3.1.4.2+3.1. viso
4.3

įrašoma suma

viso

įrašoma suma

viso

3.1.4.3.1+3.1.4.3.2

viso

įrašoma suma

viso

įrašomasuma

viso

3.1.5.1+3.1.5.2

viso

įrašoma suma

viso

įrašoma suma

viso

3.1.6.1+3.1.6.2+3.1.
6.3+3.1.3.4
iš viso
skaičius
iš viso
skaičius

iš viso

skaičius
skaičius

iš viso
iš viso

skaičius

iš viso

skaičius, įrašoma
suma

iš viso

4. Informacija apie pasirašytas sutartis su galutiniais naudos gavėjais pagal kiekvieną finansinės priemonės valdytoją
Nr.
Galutinio naudos Galutinio naudos
Galutinio naudos
Galutinio naudos gavėjo sutartis su finansinės priemonės valdytoju
gavėjo
gavėjo kodas
gavėjo tipas
Data
Numeris
Įsipareigota skirti
Sumokėta lėšų
pavadinimas
lėšų suma, EUR
suma, EUR

1
Nurodo
mas
pildomo
s eilutės
numeris
numera
cijos
didėjim
o
tvarka.

2
3
4
5
6
nurodomas
finansinės
priemonės
valdytojo
pavadinimas
Finansinės priemonės valdytojas:
Nurodomas
galutinio naudos
gavėjo
pavadinimas.
Galimas simbolių
skaičius – 150.

Nurodomas
juridinios asmens
kodas, arba asmens
gimino data, jei
galutinis naudos
gavėjas yra fizinis
asmuo. Galimas
simbolių skaičius –
15.

Pasirenkamas vienas
iš išvardintų
galutinių naudos
gavėjų grupių: 1.
didelės įmonės; 2.
smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai (taip pat
čia nurodomi ir
fiziniai asmenys
užsiimantys verslu);
3. fiziniai asmenys;
4. kiti galutiniai
naudos gavėjai

Nurodoma
sutarties
pasirašymo data
(formatu 0000-0000).

Nurodomas
sutarties numeris.
Galimas simbolių
skaičius – 30.

7
Nurodoma
įsipareigota skirti lėšų
suma pagal pasirašytą
sutartį su finansinės
priemonės valdytoju
(garantijų atveju
nurodoma tik
garantuotų sutarčių
vertė eurais).

8
Šis stulpelis
pildomas paskolų,
rizikos kapitalo
atveju. Nurodoma
sumokėta lėšų suma
pagal pasirašytą
sutartį

Sumuojamos 7
stulpelyje nurodytos
iš viso: sumos

Sumuojamos 8
stulpelyje nurodytos
sumos

monės valdytoju
Garantuotų
išmokėtų paskolų
suma, EUR

9
Šis stulpelis
pildomas tik
garantijų atveju.
Nurodoma pagal
garantijų sutartį
galutiniam naudos
gavėjui faktiškai
išmokėta paskolos
suma, eurais.

Įgyvendinimo
teritorija

10
Nurodoma projekto
įgyvendinimo
teritorija.
Pasirenkamas
vienas iš išvardintų
požymių:
1. LT - projektas
įgyvendinamas
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje;
2. ES - projektas ar
jo dalis
įgyvendinamas
kitoje ES valstybėje
narėje (ne Lietuvos
Respublikoje).

Sumuojamos 9
stulpelyje nurodytos
sumos

5. Stebėsenos rodikliai
(Kai įgyvendinama jungtinė priemonė kiekvienai PIP priemonei pildoma atskira lentelė)
Stebėsenos rodikliai
Rodiklio pavadinimas ir matavimo vnt.

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Pagrindimo dokumentai

Komentaras

1
Nurodomi finansavimo sutartyje
nurodytų stebėsenos rodiklių
pavadinimai ir matavimo vienetai.
Jeigu atsiskaitoma už procentinių
stebėsenos rodiklių pasiekimą,
nurodomi tik bazinis ir pokyčio
stebėsenos rodikliai. Jeigu
finansavimo sutartyje nurodyta
bazinio rodiklio reikšmė rodo pradinę
situaciją, nuo kurios skaičiuojamas
pokytis, ir ši reikšmė nekinta projekto
įgyvendinimo metu arba kol
stebėsenos rodiklis pasiekiamas,
nurodomas tik pokyčio stebėsenos
rodiklis.
Galimas simbolių skaičius – 500.

2
Nurodoma finansavimo
sutartyje nurodytų stebėsenos
rodiklių projekto įgyvendinimo
metu planuojama pasiekti
reikšmė.
Jeigu atsiskaitoma už
procentinių stebėsenos rodiklių
pasiekimą, nurodomos tik
bazinio ir pokyčio stebėsenos
rodiklių planuojamos pasiekti
reikšmės. Jeigu finansavimo
sutartyje nurodyta bazinio
rodiklio reikšmė rodo pradinę
situaciją, nuo kurios
skaičiuojamas pokytis, ir ši
reikšmė nekinta projekto
įgyvendinimo metu arba kol
stebėsenos rodiklis
pasiekiamas, nurodoma tik
pokyčio rodiklio planuojama
pasiekti reikšmė.
Galimas simbolių skaičius – 12
simbolių iki kablelio ir 2
simboliai po kablelio.

3
Nurodoma projekto stebėsenos
rodiklio skaitinė reikšmė, pasiekta nuo
finansavimo sutarties pasirašymo iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos,
nurodytos šios ataskaitos bendrojoje
dalyje.
Jeigu atsiskaitoma už procentinių
stebėsenos rodiklių pasiekimą,
nurodomos tik bazinio ir pokyčio
stebėsenos rodiklių pasiekimo
reikšmės. Jeigu finansavimo sutartyje
nurodyta bazinio rodiklio reikšmė
rodo pradinę situaciją, nuo kurios
skaičiuojamas pokytis, ir ši reikšmė
nekinta projekto įgyvendinimo metu
arba kol stebėsenos rodiklis
pasiekiamas, nurodoma tik pokyčio
rodiklio pasiekimo reikšmė.
Galimas simbolių skaičius – 12
simbolių iki kablelio ir 2 simboliai po
kablelio.

4
Nurodomi stebėsenos
rodiklio pasiekimo
pagrindimo dokumentai
(jei taikoma) – jų
pavadinimas, numeris ir
data.
Galimas simbolių skaičius
– 600.

5
Pateikiama papildoma
informacija apie rodiklio
pasiekimą. Jei nėra
pasiekti planuoti
stebėsenos rodikliai,
pateikiamas
paaiškinimas.
Galimas simbolių skaičius
– 600.

6. Informacija apie su ankstesniais mokėjimo prašymais pateiktų duomenų koregavimą
(Pildoma, kai tikslinami anksčiau pateikti duomenys, t. y. šioje lentelėje nurodomi tik išimamos paskolos, garantijos, riziko skapitalo investicijos. Kai projekto
įgyvendinimo tipas nurodomas "Fondų fondas" lentelė pildoma apie kiekvieną finansinę priemonę atskirai)
Galutinio naudos gavėjo sutartis su finansinės priemonės valdytoju

Nr.

1

Finansinės
Galutinio
Galutinis naudos
priemonės
naudos
gavėjas
pavadinimas
gavėjo kodas

2

3

4

Nurodomas
Nurodomas
Nurodomas galutinio
Nurodomas
pildomos
finansinės
naudos gavėjo
galutinio naudos
eilutės
priemonės
pavadinimas. Galimas
gavėjo kodas
numeris
pavadinimas.
simbolių skaičius – 150.
arba asmens
numeracijos Galimas simbolių
gimimo data.
didėjimo
skaičius – 150.
Galimas simbolių
tvarka.
skaičius – iki 15.

Galutinio naudos
gavėjo tipas

Data

6

5

Pasirenkamas vienas iš
išvardintų galutinių naudos
gavėjų grupių: 1. didelės
įmonės; 2. smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektai
(taip pat čia nurodomi ir
fiziniai asmenys užsiimantys
verslu);
3. fiziniai asmenys;
4. kiti galutiniai naudos
gavėjai

Nurodoma
sutarties su
galutiniu naudos
gavėju
pasirašymo data
(formatu 000-0000).

Numeris

Įsipareigota
skirti lėšų
suma, EUR

Sumokėta lėšų
suma, EUR

Garantuotų
išmokėtų paskolų
suma, EUR

7

8

9

10

Nurodomas
Nurodoma
Šis stulpelis pildomas Šis stulpelis pildomas tik
sutarties
įsipareigota skirti paskolų, rizikos kapitalo
garantijų atveju.
numeris.
lėšų suma pagal
atveju. Nurodoma visa
Nurodoma pagal
Galimas
pasirašytą sutartį
veiksmų programos
garantijų sutartį
simbolių
su finansinės
įnašais galutiniam naudos
galutiniam naudos
skaičius – 30.
priemonės
gavėjui sumokėta suma
gavėjui faktiškai
valdytoju
eurais.
išmokėta paskolos suma
(garantijų atveju
eurais.
nurodoma tik
garantuotų
sutarčių vertė
eurais).

iš viso:

7. Informacija apie grįžusias lėšas
(Kai projekto įgyvendinimo tipas nurodomas "Fondų fondas" lentelė pildoma apie kiekvieną finansinę priemonę atskirai)

Finansinės priemonės
pavadinimas

1

Nurodomas finansinės
priemonės pavadinimas

Grįžusios lėšos, EUR
Nurodomos grįžusios lėšos, kurios finansinėms priemonėms
grąžinamos iš investicijų, arba grąžinamos lėšos, kurias buvo
įsipareigota skirti pagal garantijų sutartis, įskaitant kapitalo
grąžinimą, pelną ir kitas pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui,
garantijų mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį arba visas
kitas pajamas iš investicijų, iki ataskaitinių metų pabaigos
priskirtinos ES struktūrinių fondų paramai, eurais

Finansinei
priemonei
grąžintos sumos

Iš jų kapitalo
grąžinimo dalis

2

3

Nurodomos ES
Nurodomos ES
struktūrinių fondų lėšos struktūrinių fondų lėšos
ir Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos valstybės biudžeto lėšos
kurios finansinėms
kurios finansinėms
priemonėms grąžinamos priemonėms grąžinamos
iš investicijų, arba
iš investicijų, arba
grąžinamos lėšos, kurias grąžinamos lėšos, kurias
buvo įsipareigota skirti
buvo įsipareigota skirti
pagal garantijų sutartis, pagal garantijų sutartis,
kapitalo grąžinimai
kapitalo grąžinimai

Pakartotinai panaudotos grįžusios lėšos, priskirtinos ES
struktūriniams fondams, EUR
Nurodomos pakartotinai panaudotos grįžusios lėšos, kurios
finansinėms priemonėms grąžinamos iš investicijų, arba
grąžinamos lėšos, kurias buvo įsipareigota skirti pagal
garantijų sutartis, įskaitant kapitalo grąžinimą, pelną ir kitas
pajamas ar uždarbį, pavyzdžiui, palūkanas, garantijų
mokesčius, dividendus, kapitalo prieaugį arba visas kitas
pajamas iš investicijų, kurie priskiriami prie ES struktūrinių
fondų lėšų, eurais

Iš jų pelno, kitų
pajamų arba
uždarbio dalis

Pakartotinai
panaudotos
grįžusios lėšos

4

5

Grįžusios lėšos
panaudotos
Lėšos panaudotos
privačių ar viešojo patirtiems valdymo
sektoriaus
mokesčiams ar
investuotojų
išlaidoms apmokėti
atlygiui apmokėti
6

7

Nurodoma grįžusių lėšų Nurodoma grįžusių lėšų,
Nurodoma privačiojo
Nurodoma pakartotinai
pelno ir kitų pajamų,
pakartotinai panaudotų
sektoriaus
panaudotų grįžusių lėšų,
pavyzdžiui, garantijų
tolesnėms investicijoms
investuotojams arba
dėl finansinės priemonės
mokesčių, dividendų,
pagal tas pačias arba
viešojo sektoriaus
patirtoms valdymo
kapitalo prieaugio arba
kitas finansines
investuotojams, kurie
išlaidoms atlyginti ir
visų kitų pajamų iš
priemones, vadovaujantis
veikia pagal rinkos
valdymo mokesčiams
investicijų, kurios
konkrečiais pagal
ekonomikos principą ir
sumokėti išmokėtos
priskiriamos prie ES
prioritetą nustatytais
teikia analogiškų lėšų
sumos dalis
struktūriniųfondų lėšų tikslais ir yra priskirtinų
papildydami ES
paramos bendra vertė
ES struktūriniams
struktūrinių fondų lėšas
fondams, suma
finansinei priemonei
arba kartu investuoja
galutinio naudos gavėjo
lygmeniu ir kuriems
atlyginama pirmumo
tvarka, išmokėtos sumos
dalis

Išmokėtų ir
Išmokėtų ir
"nulūžusių"
"nulūžusių" (angl. (angl. Defaulted)
Defaulted) paskolų paskolų suma
skaičius
eurais arba
garantijų išmokų
suma eurais

8

9

Nurodomas iš viso
galutiniams naudos
gavėjams išmokėtų ir
"nulūžusių" (angl.
Defaulted) paskolų
skaičius. Garantijų
atveju nurodoma
prašymų dėl garantijų
išmokų skaičius

Nurodoma iš viso
"nulūžusių" (angl.
Defaulted) paskolų
galutiniams naudos
gavėjams išmokėta
suma. Garantijų
atveju nurodoma
garantijų išmokų
suma

