2020 m. kovo 31 d.

Priemonių paketas verslui likvidumo ir finansinėms problemoms spręsti
Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) pradeda įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą planą verslo likvidumui palaikyti ir rengiasi suteikti
finansinę pagalbą. Pagalba, nuspręsta, bus teikiama per jau turimas priemones (kurių sąlygos
šiuo metu intensyviai paprastinamos) ir per naujas priemones (aptariamos toliau) trimis toliau
nurodytomis kryptimis.
1

Paskolų atostogų palūkanų kompensavimas

Ši priemonė bus skirta padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Priemonė bus įgyvendinama Invegai kas mėnesį kompensuojant paskolos gavėjui visas jo finansų
įstaigai sumokėtas iki 7% metines palūkanas už 6 atidėtus mokėjimo mėnesius pagal paskolos ar
lizingo sandorį (maksimalus kompensacijos laikotarpis; minimalus – 3 mėn.).
Pasikreipus dėl priemonės nebus vertinami finansų įstaigos ir skolinimo sandorio tipai, paskolos
paskirtis ir paskolos gavėjo veiklos pobūdis. Tačiau mokėjimo atidėjimas turi būti įvykęs po kovo
16 d.
Dėl šios priemonės įmonės turės kreiptis į Invegą, elektroniniu būdu užpildydamos paraišką.
Priemonė, planuojama, startuos šios savaitės pabaigoje.
2

Lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas

Naujos priemonės bus skirtos padėti dviejų rūšių verslui, t. y.:
Verslui, kuriam dėl karantino uždrausta veikti:
•

Priemone „Likvidumo palaikymo paskolos stipriai paveiktų sektorių įmonėms valstybės lėšomis“
per finansų įstaigas bus teikiama pagalba labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms
bei didelėms įmonėms, kurių apyvarta nukrito daugiau kaip 60%.
Įmonei pasikreipus į finansų įstaigą dėl šios priemonės, finansų įstaiga apskaičiuos, kiek
lėšų įmonei reikia per 1 mėn. ir mokės įmonei atitinkamą mėnesinę išmoką. Planuojama,
paskolos grąžinimas prasidės po 3 mėn. po karantino pabaigos.
Įmonės gauta paskola galės būti panaudota kasdienėms išlaidoms, t. y. darbo užmokesčio
daliai, nuomai ar kitoms būtinoms išlaidoms mokėti.
Paskolos bus išdavinėjamos iki karantino pabaigos arba 2020 m. gruodžio 31 d.
Priemonė, planuojama, startuos nuo balandžio mėn. vidurio.

•

Priemone „INVEGOS tiesioginės paskolos“ Invega teiks pagalbą smulkiajam ir vidutiniam
verslui, kuriam neskolina rinka. Priemonė, planuojama, startuos ne anksčiau negu nuo
rugsėjo mėn.

Smulkiajam ir vidutiniam verslui priemone „Finansinių priemonių alternatyva“ per platformą
„Finbee Verslui“ (vėliau, planuojama, prisijungs ir daugiau sutelktinio finansavimo platformų) bus
teikiama pagalba SVV įmonėms. Konkrečiai, platforma teiks paskolas, kurias iki 100% finansuos
Invega. Tokiu būdu praplečiamas skolinimosi šaltinių ratas.
Per 6 mėn. laikotarpį įmonė galės sudaryti dvi paskolos iki 25 000 Eur sutartis ne ilgesniam kaip 12
mėn. laikotarpiui. Įmonė taip pat galės pateikti paraišką Invegai daliniam palūkanų
kompensavimui ir kas mėnesį susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų. Pagal šią priemonę
gautos paskolos galės būti skiriamos tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, tiek investicijoms.
Paskolos jau teikiamos ir, planuojama, bus teikiamos iki gruodžio 31 d.
3

Garantijų už finansų įstaigas teikiamas finansines paslaugas teikimas

Priemonės bus skirtos padėti smulkiajam ir vidutiniam verslui bei didelėms įmonėms.
Konkrečios šiuo metu numatomos naujos priemonės lėšų ieškančiam verslui:
•

Priemone „Portfelinės garantijos faktoringui (PGF2)“ per finansų įstaigas bus teikiama
pagalba labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, Invegai garantuojant 80%
faktoringo sandorio.
Didžiausia faktoringo limito įmonei suma, planuojama, bus ne didesnė negu 1 875 000 Eur,
išskyrus faktoringo gavėjus, vykdančius krovinių vežimo keliais veiklą, kurių atveju
didžiausia faktoringo limito suma, planuojama, bus 937 500 Eur.
Garantijos mokestis, planuojama, teks besiskolinančiai įmonei.
Priemonė, planuojama, startuos nuo balandžio mėn. vidurio.

•

Priemone „Portfelinės garantijos paskoloms (PGP2)“ per finansų įstaigas bus teikiama
pagalba SVV įmonėms ir didelėms įmonėms, Invegai garantuojant 80% už jau suteiktą po
kovo 16 d. pertvarkomą paskolą arba naują paskolą.
Didžiausia garantuojamos paskolos suma, planuojama, bus apskaičiuojama laikantis šių
nuostatų: (i) paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams
priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus. Tais atvejais, kai paskolos
gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos
darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos
metus; arba (ii) paskolos suma turi neviršyti 25% paskolos gavėjo 2019 m. metinės
apyvartos.
Paskolos suma, planuojama, galės būti ir didesnė, jeigu atitinkamą jos dydį paskolos
gavėjas pagrįs būtinumu baigti planuotas investicijas, įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti
darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais ir (arba) bus poreikis skirti lėšas kitoms
veiklai tęsti būtinoms reikmėms nuo paskolos suteikimo per ateinančius 18 mėn. SVV
subjekto atveju ir 12 mėn. didelės įmonės atveju. Tačiau bet kuriuo atveju paskolos suma
negalės viršyti 5% konkrečios finansų įstaigos ir Invegos sutarto portfelio sumos.
Priemone turėtų pasinaudoti įmonės, kurios dėl COVID-19 kreipėsi į finansų įstaigas,
prašydamos pailginti esamos paskolos terminą, pakeisti mokėjimų grafiką, suteikti
mokėjimų atidėjimą ir pan., tačiau finansų įstaigos siūlo nepalankias sąlygas.
Priemone taip pat turėtų pasinaudoti įmonės, kurios siekia naujos paskolos, tačiau joms
trūksta užstato.
Priemonė, planuojama, startuos nuo balandžio mėn. vidurio.

Įmonėms taikoma ir daugiau reikalavimų, siekiant pasinaudoti viena ar kita priemone aukščiau.
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