LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PASKOLŲ GARANTIJŲ TEIKIMO,
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO MIKROKREDITAVIMO, SMULKAUS IR
VIDUTINIO VERSLO RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO IR DALINIO PASKOLŲ
PALŪKANŲ DENGIMO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS
ADMINISTRAVIMO VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2001 m. spalio 29 d. Nr. 322
Vilnius
Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros“ (Žin., 2001, Nr. 62-2272) 4.5 punktą,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Smulkaus ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatus;
2. Smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo nuostatus;
3. Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos kapitalo investavimo nuostatus;
4. Dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams
administravimo nuostatus.

Ūkio ministras

Petras Čėsna

PATVIRTINTA
Ūkio ministro
2001 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 322
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PASKOLŲ GARANTIJŲ TEIKIMO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės
„Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) garantijų smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką.
2. Pagrindinės šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Garantija – Bendrovės įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma ir sąlygomis
atlyginti garantijos gavėjui nuostolius, patirtus skolininkui neįvykdžius ar netinkamai
įvykdžius paskolos sutartyje nustatytus įsipareigojimus;
Garantijos gavėjas – Lietuvos Respublikoje įregistruota kredito įstaiga – smulkaus ar
vidutinio verslo subjekto kreditorius – kuriai suteikiama (suteikta) garantija;
Skolininkas – smulkaus ir vidutinio verslo subjektas pagal Lietuvos Respublikos
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993), gavęs paskolą verslo
plane ar investiciniame projekte numatytiems tikslams įgyvendinti.
3. Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktas garantijas įvykdymą garantuoja valstybė.
Bendrovės teikiamos garantijos prilyginamos valstybės garantijai.

II. GARANTIJOS TEIKIMAS
4. Garantijos teikiamos kredito įstaigoms, sudariusioms su Bendrove sutartį dėl
bendradarbiavimo (toliau – Bendradarbiavimo sutartis).
5. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti nustatyta:
5.1. garantijos gavėjo prašymo suteikti garantiją turinys bei forma ir dokumentai,
kuriuos būtina pateikti, prašant suteikti garantiją. Be kitų dokumentų Bendradarbiavimo
sutartyje turi būti nustatyta, kad garantijos gavėjas Bendrovei pateikia suteikiamos paskolos
įvertinimo ataskaitą, kurioje yra paskolos rizikingumo analizė;
5.2. esminės paskolos sutarties, kurioje nustatytų skolininko įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimui suteikiama garantija, sąlygos: paskolos paskirtis, didžiausia paskolos suma,
didžiausias paskolos grąžinimo terminas, paskolos valiuta;
5.3. reikalavimai skolininkui bei verslo planui ar investicijų projektui, įskaitant
reikalavimą skolininkui į paskolos lėšomis numatomą finansuoti verslo planą ar investicijų
projektą investuoti ne mažesnę nei nustatytą dalį nuosavų lėšų ar kito turto;
5.4. paskolos grąžinimo užtikrinimo reikalavimai: leistinos įkeičiamo turto rūšys, turto
vertinimo būdai, mažiausia įkeisto turto vertė ir kt.;
5.5. įvykiai, kai garantijos gavėjas įgyja teisę į Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktą
garantiją įvykdymą, bei įvykiai, kai garantijos gavėjas šios teisės neįgyja;
5.6. atlyginimas už garantijos suteikimą ar jo apskaičiavimo taisyklės;
5.7. garantijos terminai;

5.8. Bendrovės ir garantijos gavėjo teisės ir pareigos, tiesiogiai susijusios su garantija;
5.9. garantijos gavėjo nuostolių, susidariusių skolininkui neįvykdžius ar netinkamai
įvykdžius įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, nustatymo tvarka;
5.10. Bendrovės įsipareigojimo pagal suteikiamą garantiją dydis, apibrėžiamas kaip
garantijos gavėjo nuostolių dalis, kurią įsipareigoja atlyginti Bendrovė. Šis dydis negali būti
didesnis kaip 80 procentų garantijos gavėjo nuostolių;
5.11. didžiausia garantijos suma. Ji negali būti didesnė kaip 400 000 litų;
5.12. išmokamos garantijos sumos apskaičiavimo bei mokėjimo tvarka ir terminai;
5.13. garantijos atšaukimo sąlygos ir tvarka;
5.14. ginčų tarp Bendrovės ir garantijos gavėjo sprendimo tvarka;
5.15. kitos garantijų teikimo sąlygos.
6. Bendradarbiavimo sutartyje be kitų nuostatų turi būti šie garantijos gavėjo
įsipareigojimai:
6.1. informuoti Bendrovę apie skolininko verslo plano ar investicijų projekto
įgyvendinimo ir paskolos grąžinimo eigą, laikantis Bendradarbiavimo sutartyje nustatytų
reikalavimų informavimo periodiškumui bei turiniui;
6.2. be Bendrovės raštiško sutikimo nekeisti paskolos sutarties, kurioje nustatytų
skolininko įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui suteikta garantija, sąlygų.
7. Garantijos gavėjas, priėmęs sprendimą suteikti paskolą, pateikia Bendrovei prašymą
suteikti garantiją ir dokumentus, kuriuos pagal Bendradarbiavimo sutartį būtina pateikti,
prašant suteikti garantiją.
8. Sprendimą suteikti garantiją priima Bendrovės valdyba. Apie priimtą sprendimą
Bendrovė raštu informuoja garantijos gavėją. Priėmus sprendimą suteikti garantiją, Bendrovė
per 20 dienų Bendradarbiavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis suteikia garantijos gavėjui
rašytinę garantiją. Bendradarbiavimo sutartyje gali būti nustatyta, kad suteikta garantija
įsigalioja nuo atlyginimo už garantijos suteikimą sumokėjimo dienos.

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASKOLOMS BEI SKOLININKAMS
9. Pagal šiuos nuostatus gali būti garantuojamos paskolos, atitinkančios šias sąlygas:
9.1. paskolos turi būti skirtos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms, reikalingoms
smulkiam ar vidutiniam verslui plėtoti;
9.2. didžiausia paskolos suma lygi 500 000 litų;
9.3. skolininkas verslo planui ar investiciniam projektui, kuriam įgyvendinti naudojama
paskola, turi investuoti ne mažiau kaip 20 procentų nuosavų lėšų ar kito turto.
10. Garantuojamos gali būti paskolos litais arba užsienio valiuta. Garantijos suma už
paskolas užsienio valiuta turi būti išreikšta litais arba, bankui pageidaujant, bazine valiuta.
11. Garantija teikiama su sąlyga, jog skolininko verslo planas ar investicijų projektas,
kuriam įgyvendinti reikalinga paskola, yra Bendrovės pripažįstamas finansiniu požiūriu
pagrįstu (atsiperkančiu) bei kredituotinu ir jame nenumatoma pagal paskolą gautų lėšų ar
įsigyto turto tiesiogiai panaudoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkaus ir vidutinio
verslo subjektams nustatytoms neskatintinoms veikloms.

IV. BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL SUTEIKTAS GARANTIJAS

VYKDYMAS
12. Skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius įsipareigojimus pagal paskolos
sutartį, garantijos gavėjas pradeda jo turimų paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių
realizavimo procedūras. Paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių realizavimo terminas bei
procedūros nustatomos Bendradarbiavimo sutartyje.
13. Garantijos gavėjui nusprendus pradėti paskolos grąžinimą užtikrinančių priemonių
realizavimo procedūrą, garantijos gavėjas Bendradarbiavimo sutartyje numatyta tvarka
informuoja apie tai Bendrovę.
14. Jei garantijos gavėjas, Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka atlikęs paskolos
grąžinimą užtikrinančių priemonių realizavimo procedūras, negauna savo reikalavimo visiško
patenkinimo, jis turi teisę Bendrovei pateikti reikalavimą įvykdyti Bendrovės įsipareigojimus
pagal suteiktą garantiją. Garantijos gavėjo Bendrovei pateikiamas reikalavimas turi būti
pagrįstas dokumentais bei kitais įrodymais.
15. Bendrovės valdymo organų kompetencijos ribas, priimant sprendimus dėl
Bendrovės įsipareigojimų pagal garantijos sutartį vykdymo, nustato Bendrovės įstatai.
16. Priėmusi sprendimą vykdyti įsipareigojimus pagal garantijos sutartį, Bendrovė
išmokamos garantijos sumą sumoka garantijos gavėjui Bendradarbiavimo sutartyje nustatyta
tvarka.
17. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti nustatyta, kad Bendrovei įvykdžius savo
įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, garantijos gavėjas perduoda Bendrovei jo turimas
nerealizuotas teises į paskolos grąžinimą užtikrinančias priemones.
18. Bendrovei įvykdžius savo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją, ji turi atgręžtinio
reikalavimo teisę į tokią skolininko pinigų sumą, kurią Bendrovė už skolininką sumokėjo.
V. PASKOLŲ GARANTIJŲ APSKAITA
19. Suteikusi garantiją Bendrovė pradeda bylą, kurioje segami visi pateikti dokumentai ir
kita informacija dėl garantijos suteikimo, įsipareigojimų pagal paskolą, už kurią suteikta
garantija, vykdymo ir Bendrovės įsipareigojimų pagal suteiktą garantiją vykdymo. Byla
tvarkoma, kol skolininkas įvykdo visus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį arba Bendrovė
įvykdo įsipareigojimus pagal suteiktą garantiją ir realizuoja šių nuostatų 18 punkte nurodytą
teisę.
20. Bendrovės finansinius srautus, susijusius su paskolų garantijų teikimu, Bendrovė
apskaito atskirai.
21. Bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bei terminais teikia
Finansų ministerijai ataskaitas, reikalingas valstybės skolinių įsipareigojimų apskaitai.
________________
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

PATVIRTINTA
Ūkio ministro
2001 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 322
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO MIKROKREDITAVIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Šie nuostatai reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo
garantijos“ (toliau vadinama – Bendrovė) vykdomą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams
skirtų mikrokreditų teikimą ir administravimą: nustato lėšų, skirtų mikrokreditams, tikslinio
skolinimo tarpininkams bei šių mikrokreditų teikimo mikrokreditų gavėjams sąlygas.
2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Mikrokreditas – smulki paskola, vadovaujantis šiais nuostatais teikiama smulkaus ir
vidutinio verslo subjektams;
Tarpininkas – bankas ar kredito unija, su kuriais Bendrovė, vadovaudamasi šiais
nuostatais, sudaro tikslinio skolinimo sutartį;
Bankas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ir Lietuvos
Respublikoje veikiantis bankas ar užsienio banko filialas (skyrius);
Mikrokredito gavėjas – smulkaus ir vidutinio verslo subjektas pagal Lietuvos
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993), šių
nuostatų sąlygomis turintis teisę gauti (ar yra gavęs) mikrokreditą.
3. Bendrovė sudaro su tarpininku tikslinio skolinimo sutartį, pagal kurią Bendrovė
įsipareigoja tarpininkui paskolinti lėšas, skirtas mikrokreditavimui, o tarpininkas įsipareigoja
paskirstyti pagal tikslinio skolinimo sutartį gautas mikrokreditavimui skirtas lėšas, suteikdamas
mikrokreditus:
3.1. smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, jei mikrokreditai teikiami, tarpininkaujant
bankui;
3.2. smulkaus ir vidutinio verslo subjektams – kredito unijos nariams, jei mikrokreditai
teikiami, tarpininkaujant kredito unijai.
4. Atlyginimą tarpininkui sudaro mikrokreditų gavėjų už gautus mikrokreditus mokamų
palūkanų tarpininkui ir tarpininko mokamų palūkanų Bendrovei skirtumas.
5. Mikrokreditų gavėjams suteiktų mikrokreditų negrąžinimo rizika ir iš to susidarantys
nuostoliai tenka tarpininkui.
II. TIKSLINIO SKOLINIMO SUTARTIS
6. Tikslinio skolinimo sutartyje be kitų sutarties sąlygų turi būti nustatoma:
6.1. mikrokreditavimui skirtų lėšų dydis, jų suteikimo tarpininkui tvarka;
6.2.
už mikrokreditavimui skirtas lėšas, gautas pagal tikslinio skolinimo sutartį,
tarpininko mokamų Bendrovei palūkanų dydis ir šių palūkanų mokėjimo tvarka. Tikslinio
skolinimo sutarties su banku atveju šioje sutartyje gali būti nustatyti skirtingi Bendrovei banko
mokamų palūkanų už mikrokreditavimui panaudotas lėšas ir palūkanų už mikrokreditavimui
nepanaudotas bei Bendrovei negrąžintas lėšas dydžiai;
6.3. mikrokreditų palūkanų normos mikrokreditų gavėjams maksimali riba (ar
maksimalus maržos dydis, kurį tarpininkas gali gauti už lėšų perskolinimą);

6.4. tikslinio skolinimo sutarties terminas;
6.5. mikrokreditavimui skirtų lėšų, gautų pagal tikslinio skolinimo sutartį, paskirstymo
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams principai ir pagrindinės sąlygos (nustatomos
vadovaujantis šių nuostatų 14 – 16 punktais);
6.6. tarpininko įsipareigojimas mikrokreditus teikti laikantis tikslinio skolinimo
sutartyje nustatytų sąlygų, kontroliuoti, kad mikrokreditai būtų naudojami pagal mikrokreditų
suteikimo paskirtį;
6.7. tarpininko atskaitomybės Bendrovei už mikrokreditavimui skirtų lėšų, gautų pagal
tikslinio skolinimo sutartį, paskirstymą ir mikrokreditų gavėjams suteiktų mikrokreditų
naudojimą bei grąžinimą tvarka;
6.8. tarpininko atsakomybė dėl tikslinio skolinimo sutartyje nustatytų tarpininko
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
6.9. Bendrovės teisė iš tarpininko reikalauti grąžinti mikrokreditavimui nepanaudotas
lėšas, jų grąžinimo sąlygos ir tvarka.
7. Tikslinio skolinimo sutartyje tarpininkas turi įsipareigoti iki sutarties termino
pasibaigimo grąžinti Bendrovei pagal tikslinio skolinimo sutartį gautas mikrokreditavimui
skirtas lėšas.
III. MIKROKREDITŲ TEIKIMAS, TARPININKAUJANT BANKAMS
8. Bendrovė teikia mikrokreditus smulkaus ir vidutinio verslo subjektams,
tarpininkaujant bankams, kurie parenkami konkurso būdu, atsižvelgiant į jų siūlomas
mikrokreditų teikimo mikrokreditų gavėjams sąlygas bei kitas tikslinio skolinimo sutarties
sąlygas.
9. Tikslinio skolinimo sutartyje, sudaromoje su banku, nustatoma, kad:
9.1. Bendrovė sutartyje numatytais terminais perveda bankui tikslinio skolinimo
sutartyje numatytas mikrokreditavimui skirtas lėšas, kurias bankas įsipareigoja grąžinti iki
tikslinio skolinimo sutarties termino pasibaigimo, arba
9.2. Bendrovė įsipareigoja pervesti bankui tikslinio skolinimo sutartyje numatytas
mikrokreditavimui skirtas lėšas pagal banko pateikiamas paraiškas.
10. Šių nuostatų 9.1 punkto nustatytu atveju Bankas turi įsipareigoti mikrokreditų
gavėjų grąžintas mikrokreditų lėšas vėl teikti smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Šių
nuostatų 9.2 punkto nustatytu atveju tikslinio skolinimo sutartyje gali būti nustatyta, kad
mikrokreditų gavėjų grąžintas mikrokreditų lėšas bankas per tikslinio skolinimo sutartyje
nustatytą terminą turi pervesti į Bendrovės sąskaitą.
IV. MIKROKREDITŲ TEIKIMAS, TARPININKAUJANT KREDITO UNIJAI
11. Tikslinio skolinimo sutartis su kredito unija sudaroma pagal kredito unijos pateiktą
paraišką dėl konkrečių mikrokreditų suteikimo jos nariams. Kartu su kredito unijos Bendrovei
pateikiama paraiška be kitos informacijos turi būti pateikta:
11.1. kredito unijos narių, norinčių gauti mikrokreditus, sąrašas, prašomų mikrokreditų
dydžiai, pagrindinės prašomų mikrokreditų sąlygos bei kredito unijos paskolų komiteto išvada
dėl kiekvieno prašomo mikrokredito;
11.2. kredito unijos finansinės atskaitomybės, sudarytos ne ankstesnei kaip 3 mėnesiai
iki paraiškos pateikimo datai, dokumentai.
12. Atsižvelgdama į kredito unijos finansinį pajėgumą, Bendrovė turi teisę reikalauti

Centrinės kredito unijos (jei kredito unija yra Centrinės kredito unijos narė) ar banko garantijos.
13. Tikslinio skolinimo sutartimi su kredito unija Bendrovė kredito unijai suteikia lėšas,
kurių dydis atitinka pagal paraišką nustatytą kredito unijos narių mikrokreditavimo poreikį.
Tikslinio skolinimo sutartyje kredito unija turi įsipareigoti mikrokreditų gavėjų grąžintas
mikrokreditų lėšas per tikslinio skolinimo sutartyje nustatytą terminą pervesti į Bendrovės
sąskaitą.
V. MIKROKREDITŲ TEIKIMAS MIKROKREDITŲ GAVĖJAMS
14. Mikrokreditų gavėjams keliami šie papildomi reikalavimai:
14.1. kai mikrokredito gavėjas yra veikianti įmonė, ši įmonė turi būti įregistruota ir
pradėjusi veikti ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki prašymo suteikti mikrokreditą pateikimo
datos;
14.2. jie mikrokredito naudojimo laikotarpiu negali verstis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams nustatytomis neskatintomis veiklomis.
15. Mikrokredito dydis ir kitos mikrokredito suteikimo sąlygos nustatomos pagal
mikrokredito gavėjo poreikius, nepažeidžiant Bendrovės ir tarpininko tikslinio skolinimo
sutartyje nustatytų sąlygų ir šių reikalavimų:
15.1. mikrokreditai turi būti skirti investicijoms ar apyvartinėms lėšoms, reikalingoms
smulkiam ar vidutiniam verslui plėtoti;
15.2. mikrokreditų suma gali būti:
15.2.1. iki 100 000 litų, jei mikrokreditai teikiami, tarpininkaujant bankui;
15.2.2. iki 50 000 litų, jei mikrokreditai teikiami, tarpininkaujant kredito unijai.
Didesnis kaip 10 000 litų mikrokreditas gali būti teikiamas tik tuo atveju, jei ne mažiau kaip 20
procentų mikrokredito sumos skolinama kredito unijos lėšomis.
16. Mikrokredito grąžinimo terminus ir sąlygas nustato tarpininkas.
VI. MIKROKREDITŲ TEIKIMO APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ
17. Pasirašiusi tikslinio skolinimo sutartį su tarpininku, Bendrovė pradeda bylą, kurioje
kaupiami visi Bendrovei pateikti dokumentai ir kita informacija, susijusi su mikrokreditavimui
skirtų lėšų suteikimu tarpininkui bei šių lėšų naudojimu, tikslinio skolinimo sutarties vykdymu.
Byla tvarkoma, kol bus įvykdyti visi Bendrovės ir tarpininko įsipareigojimai pagal tikslinio
skolinimo sutartį.
18. Tikslinio skolinimo sutartyje nustatyta tvarka tarpininkas ne rečiau kaip kas ketvirtį
pateikia Bendrovei ataskaitas apie suteiktus mikrokreditus (mikrokredito gavėjus, mikrokreditų
suteikimo tikslinę paskirtį, mikrokreditų dydžius bei jų grąžinimą), informaciją apie
mikrokreditavimui nepanaudotas pagal tikslinio skolinimo sutartį gautas lėšas.
19. Bendrovės finansinius srautus, susijusius su mikrokreditų teikimu, Bendrovė
apskaito atskirai.
________________
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

PATVIRTINTA
Ūkio ministro
2001 m. spalio 29 d. įsakymu
Nr. 322
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja rizikos kapitalo investavimą, vykdomą uždarosios akcinės
bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė), bei su šiuo investavimu susijusią
Bendrovės veiklą. Rizikos kapitalas – tai Bendrovės lėšos, naudojamos pradedamo ar sparčiai
plėtojamo perspektyvaus ir kartu rizikingo verslo finansavimui, įgyjant dalį nuosavybės ir valdymo
teisių verslo subjektuose, vykdančiuose šį verslą.
2. Vadovaudamasi šiais nuostatais, Bendrovė:
2.1. investuoja Bendrovės lėšas į akcines bendroves bei uždarąsias akcines bendroves, kurios
pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (Žin., 1998, Nr. 109-2993)
yra smulkaus ar vidutinio verslo subjektai (toliau – smulkios ir vidutinės bendrovės), įsigydama šių
bendrovių akcijų;
2.2. gali skolinti smulkioms ir vidutinėms bendrovėms, į kurias yra investavusi pagal šių
nuostatų 2.1 punktą, pinigines lėšas, sudariusi su jomis paskolos sutartis (toliau – akcininko
paskolos);
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMUI
3. Bendrovė turi teisę investuoti rizikos kapitalą į steigiamas arba įregistruotas ir veikiančias
smulkias ir vidutines bendroves.
4. Smulkios ir vidutinės bendrovės, į kurias Bendrovė investuoja rizikos kapitalą, negali
verstis Lietuvos Respublikos Vyriausybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams nustatytomis
neskatintinomis veiklomis.
5. Veikla, kuriai vykdyti ar plėtoti numatoma naudoti Bendrovės investiciją, turi būti
perspektyvi ir skatinanti inovacijų kūrimą ar diegimą, naujų darbo vietų kūrimą, eksporto plėtojimą.
Verslo planas ar investicijų projektas, kuriam įgyvendinti investuojamas rizikos kapitalas, turi
būti Bendrovės pripažintas finansiniu požiūriu pagrįstu (atsiperkančiu), jo pelningumo ar
atsipirkimo rodikliai turi atitikti Verslo plėtojimo tarybos aprobuotus ir Ūkio ministro patvirtintus
normatyvus.
6. Bendrovės investicija į vieną smulkią ar vidutinę bendrovę:
6.1. negali viršyti 500 000 litų;
6.2. negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų šios bendrovės įstatinio kapitalo;
6.3. turi būti pakankamo dydžio, kad pagal smulkios ar vidutinės bendrovės įstatus be
Bendrovės sutikimo nebūtų galima priimti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų dėl smulkios ar

vidutinės bendrovės:
6.3.1. įstatų pakeitimo ar papildymo;
6.3.2. įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo;
6.3.3. reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
6.3.4. pelno paskirstymo;
6.3.5. visų akcininkų pirmumo teisės įsigyti smulkios ar vidutinės bendrovės išleidžiamų
konkrečios emisijos akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo.
III. RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMO TVARKA
7. Sprendimą investuoti rizikos kapitalą priima Bendrovės valdyba, Bendrovei išnagrinėjus
šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų (ar jų įgalioto asmens) pateiktą paraišką,
dokumentus, įrodančius, kad tenkinamos šių nuostatų 2.1 ir 4 punkte nustatytos sąlygos, ir verslo
planą ar investicijų projektą. Bendrovė paraiškos pateikėjų gali pareikalauti ir kitų dokumentų ar
informacijos, reikalingos verslo plano ar investicijų projekto pagrįstumui įrodyti.
8. Rizikos kapitalo investavimo sąlygos nustatomos sutartyje dėl rizikos kapitalo
investavimo (toliau – investicijos sutartis), kurią Bendrovė sudaro su:
8.1. smulkios ar vidutinės bendrovės steigėjais, jei investuojama į steigiamą smulkią ar
vidutinę bendrovę;
8.2. smulkios ar vidutinės bendrovės akcininkais (akcininku), kuriems (kuriam) nuosavybės
teise priklauso ne mažiau kaip 3/4 smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų, jei investuojama, įsigyjant
veikiančios smulkios ar vidutinės bendrovės naujos emisijos akcijų.
9. Investicijos sutartyje gali būti nustatyta:
9.1. investicijų dydis;
9.2. investavimo terminai;
9.3. Bendrovės dalis smulkios ar vidutinės bendrovės įstatiniame kapitale;
9.4. veikla, kuriai vykdyti ar plėtoti numatoma naudoti Bendrovės investiciją;
9.5. nuostatos dėl Bendrovės dalyvavimo smulkios ar vidutinės bendrovės valdyme,
smulkios ar vidutinės bendrovės valdymo pertvarkymo iki rizikos kapitalo investavimo;
9.6. privalomos smulkios ir vidutinės bendrovės įstatų nuostatos;
9.7.šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų įsipareigojimas išpirkti Bendrovės
turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas ir išpirkimo terminai, sąlygos bei tvarka;
9.8. kiti šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytų asmenų įsipareigojimai, susiję su jų
turimų smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimu, balsavimu visuotiniame akcininkų
susirinkime ir pan.;
9.9. pirmumo teisė šių nuostatų 8.1 ar 8.2 punktuose nurodytiems asmenims išpirkti
Bendrovei priklausančias smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas;
9.10. rizikos kapitalo investavimo trukmė, atsižvelgiant į verslo plano ar investicijų projekto,
kuriam įgyvendinti numatoma investuoti rizikos kapitalą, įgyvendinimo laikotarpį;
9.11. kitos nuostatos, susijusios su rizikos kapitalo investavimu.
10. Sudarius investicijos sutartį ir įvykdžius įsipareigojimus, kurie turi būti įvykdyti iki

rizikos kapitalo investavimo, Bendrovė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta
tvarka pasirašo ir apmoka smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas.
11. Įgyvendinus verslo planą ar investicijų projektą, kuriam įgyvendinti buvo investuotas
rizikos kapitalas, Bendrovė turi imtis priemonių perleisti jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės
akcijas kitiems šios bendrovės akcininkams ar tretiesiems asmenims. Bet kuriuo atveju investavimo
laikotarpis (verslo plano ar investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis) negali būti ilgesnis kaip 10
metų.
12. Bendrovė turi teisę perleisti jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas iki verslo
plano ar investicijų projekto įgyvendinimo pabaigos, nepažeisdama investicijos sutartyje nustatytų
sąlygų, jei:
12.1. susiklostė šių nuostatų 14 punkte numatytos aplinkybės ir Bendrovės valdyba priėmė
sprendimą perleisti smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas;
12.2. smulkios ar vidutinės bendrovės akcininkas ar tretysis asmuo pareiškė pageidavimą
įsigyti iš Bendrovės jos turimas smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas už kainą, atitinkančią šių
akcijų vertę, ir Bendrovės valdyba priėmė sprendimą šias akcijas parduoti. Bendrovės valdyba,
spręsdama, ar už akcijas siūloma kaina atitinka šių akcijų vertę, turi atsižvelgti į smulkios ar
vidutinės bendrovės akcijų įsigijimo kainą ir smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos rezultatus arba
remtis smulkios ar vidutinės bendrovės turto vertinimo, atlikto Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka, rezultatais.
13. Bendrovei priklausančių smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimas dalimis
galimas tik neperžengiant minimalios Bendrovės investicijos ribos, nustatytos šių nuostatų 6.3
punkte.
14. Tais atvejais, kai smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos rezultatas yra daug blogesnis
už numatytą verslo plane ar investicijų projekte, t.y. pelnas (nuostolis), tenkantis vienai akcijai,
neatitinka planuoto daugiau negu 50 procentų, Bendrovės valdyba parengia ir patvirtina Bendrovės
veiksmų planą, siekdama sumažinti nuostolius.
IV. SU RIZIKOS KAPITALO INVESTAVIMU SUSIJUSI
BENDROVĖS VEIKLA
15. Bendrovė, vadovaudamasi Akcinių bendrovių įstatymu, gali teikti akcininko paskolas
smulkioms ir vidutinėms bendrovėms, į kurias yra investavusi rizikos kapitalą.
16. Sprendimą dėl akcininko paskolos suteikimo priima atitinkamas Bendrovės valdymo
organas pagal Bendrovės įstatuose nustatytas savo kompetencijos ribas. Priėmusi sprendimą
smulkiai ar vidutinei bendrovei suteikti akcininko paskolą, Bendrovė sudaro su ja paskolos sutartį.
17. Akcininko paskolos sąlygos (paskolos ir palūkanų dydis, palūkanų mokėjimo, paskolos
grąžinimo terminai ir tvarka, paskolintų lėšų naudojimo tikslai, naudojimo kontrolė ir pan.)
nustatomos paskolos sutartyje, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:
17.1. akcininko paskolos turi būti naudojamos investicijoms arba apyvartinėms lėšoms,
reikalingoms smulkios ar vidutinės bendrovės veiklai plėtoti;
17.2. veikla, kurios plėtojimui numatoma naudoti akcininko paskolą, turi būti perspektyvi ir
skatinanti inovacijų kūrimą ar diegimą, naujų darbo vietų kūrimą, eksporto plėtojimą;

17.3. negrąžintų akcininko paskolų suma vienai smulkiai ar vidutinei bendrovei vienu metu
negali būti didesnė kaip 100 000 litų;
17.4. akcininko paskolos visiško gražinimo terminas turi būti ne ilgesnis nei numatyta rizikos
kapitalo investavimo trukmė (verslo plano ar investicijų projekto, kuriam įgyvendinti investuotas
rizikos kapitalas, įgyvendinimo laikotarpis);
17.5. akcininko paskolų grąžinimas turi būti užtikrintas trečiųjų asmenų turto įkeitimu
(hipoteka), garantijomis ar laidavimu.
V. RIZIKOS KAPITALO APSKAITA
18. Priėmusi sprendimą investuoti rizikos kapitalą, Bendrovė pradeda bylą, kurioje kaupiami
visi dokumentai ir kita informacija dėl:
18.1. rizikos kapitalo investavimo (investicijų sutartis ir dokumentai, kurių pagrindu ši
sutartis pasirašyta, akcijų pasirašymo sutartys ir pan.);
18.2. smulkios ar vidutinės bendrovės veiklos (verslo plano ar investicijų projekto
įgyvendinimo), jų tarpe smulkios ar vidutinės bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
dokumentai ir veiklos ataskaitos;
18.3. Bendrovės dalyvavimo smulkios ar vidutinės bendrovės valdyme;
18.4. Bendrovės turimų smulkios ar vidutinės bendrovės akcijų perleidimo;
18.5. akcininko paskolų smulkiai ar vidutinei bendrovei;
19. Šių nuostatų 18 punkte nustatyta byla tvarkoma, kol Bendrovė perleidžia visas jos turimas
smulkios ar vidutinės bendrovės akcijas.
20. Bendrovės finansinius srautus, susijusius su rizikos kapitalo investavimu, Bendrovė
apskaito atskirai.
_______________

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministrė
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Ūkio ministro
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įsakymu Nr. 322
DALINIO PASKOLŲ PALŪKANŲ DENGIMO SMULKAUS IR VIDUTINIO
VERSLO SUBJEKTAMS ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“
(toliau – Bendrovė) dalinio paskolų palūkanų dengimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams
administravimo tvarką.
2. Pagal šiuos nuostatus dalinai dengiamos paskolų, paimtų smulkaus ir vidutinio verslo
subjektų verslui pradėti ar plėtoti, dėl kurių Bendrovė suteikė garantijas, palūkanos.
3. Pagal šiuos nuostatus paskolų palūkanos dalinai dengiamos iš Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialiosios programos ir (ar) kitų
specialiųjų programų lėšų.
II. DALINIO PASKOLŲ PALŪKANŲ DENGIMO ADMINISTRAVIMAS
4. Dalinį paskolų palūkanų dengimą Bendrovė administruoja sutarties su šių nuostatų 3
punkte nurodytų specialiųjų programų asignavimų valdytoju pagrindu. Šioje sutartyje be kitų
sutarties sąlygų turi būti nustatoma specialiosios programos (specialiųjų programų) lėšų, skirtų
daliniam paskolų palūkanų dengimui, pervedimo Bendrovei tvarka.
5. Smulkaus ar vidutinio verslo subjektui dengiama 50 procentų bankui sumokėtų
palūkanų, bet ne daugiau kaip 50 procentų palūkanų, apskaičiuotų pagal paskutinio ketvirčio
vidutinę rezidentų atitinkamos trukmės (ilgalaikių ar trumpalaikių) paskolų, teikiamų litais ar
užsienio valiuta, metinę palūkanų normą. Duomenys apie vidutinę rezidentų paskolų, teikiamų
litais ar užsienio valiuta, metinę palūkanų normą gaunami iš Lietuvos banko ir atnaujinami
kiekvieną ketvirtį.
6. Paskolos palūkanos dalinai dengiamos laikotarpiu, atitinkančiu Bendrovės suteiktos
garantijos galiojimo laikotarpį.
7. Paskolos palūkanos dalinai dengiamos, smulkaus ar vidutinio verslo subjektui
sumokėjus paskolos palūkanas už einamąjį mėnesį (ar ketvirtį). Iki kito mėnesio (ketvirčio
pirmojo mėnesio) 10 dienos smulkaus ar vidutinio verslo subjektas pateikia Bendrovei prašymą
ir paskolos palūkanų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko pajamų orderį ar
pavedimo kopiją su banko žyma). Bendrovei pateikiamo prašymo formą tvirtina Bendrovės
valdyba.
8. Bendrovė, gavusi iš smulkaus ar vidutinio verslo subjekto prašymą ir palūkanų
sumokėjimą patvirtinančius dokumentus bei turėdama reikalingą pervesti lėšų sumą, per 5
darbo dienas perveda lėšas į smulkaus ar vidutinio verslo subjekto sąskaitą.
III. DALINIO PASKOLŲ PALŪKANŲ DENGIMO APSKAITA

9. Bendrovės finansinius srautus, susijusius su daliniu paskolų palūkanų dengimu,
Bendrovė apskaito atskirai.
10. Bendrovė šių nuostatų 3 punkte nurodytų specialiųjų programų asignavimų
valdytojo nustatyta tvarka bei terminais teikia jam ataskaitas apie Bendrovei pervestų
specialiųjų programų lėšų panaudojimą.

___________________
SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Dalia Grybauskaitė

