INVEGA: Finansų priemonės
verslui COVID-19
Kęstutis Motiejūnas
2020 m. balandžio 16 d.
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Esamos ir ateinančios lėšos
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23 mln. EUR
Palūkanų
kompensavimui

541 mln.
EUR

765 mln.
EUR

esamos

ateinančios

PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS SVV įmonėms
• Įmonė kreipiasi į finansų įstaigą
su prašymu atidėti paskolos ar
lizingo mokėjimą
• INVEGA kompensuoja 100%
palūkanų už mokėjimų atidėjimo
laikotarpį iki 6 mėn.

Iki 7%
metinių
palūkanų
už
6
atidėtų mokėjimų mėnesius

Papildomos sąlygos
• Mokėjimų atidėjimas įvyko kovo 16 dieną ar vėliau
• Kompensacijos bus išmokamos kas mėnesį, ne kas ketvirtį
• Finansų tarpininkas negali bloginti sąlygų (pvz. didinti palūkanų normos)
• Iš viso palūkanoms kompensuoti numatyta 23 mln. eurų

PARAIŠKOS palūkanų kompensavimui
priimamos nuo balandžio 3 d.

www.invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/

GARANTIJOS
ESAMOS, mln.
EUR
Individualios
(išplėstos sąlygos,
pritaikyta
apyvartos
finansavimui,
sutrumpinti
terminai)

178

Portfelinės
garantijos
paskoloms

142

Portfelinės
garantijos lizingo
sandoriams

12,5

Portfelinės
garantijos
faktoringo
sandoriams
Eksporto kredito

ATEINANČIOS, mln.
EUR

851 mln.
EUR

0
Paskoloms ir
lizingui visose
finansų įstaigose

+425

Faktoringui visose
finansų įstaigose
495 mln.
EUR

11,5

+50

12

+20

ateinančios

356 mln.
EUR
esamos

PORTFELINĖS GARANTIJOS FINANSŲ
ĮSTAIGOMS UŽ VERSLO PASKOLAS IR
LIZINGO SANDORIUS
•

•

Suteikiamos jeigu skolinantis trūksta užstato,
įmonė prašo pailginti esamos paskolos terminą,
pakeisti mokėjimų grafiką, prašo suteikti
mokėjimų atidėjimą ar pan.
Galima panaudoti esamoms paskoloms, kurių
pertvarkymai įvyko kovo 16 d. ar vėliau

•

Pertvarkomoms paskoloms NEGALI didėti
palūkanos ar blogėti kitos sąlygos

•

>=20% garantijos sumos privalo sudaryti
naujos
paskolos
Skirta įmonėms, kurių apyvarta nukrito ≥40%
Maksimali paskolos suma 5 mln EUR

80 proc.
paskolos finansų įstaigai
garantuoja valstybė

Finansų įstaiga turi
galimybę suteikti verslui
valstybės garantuotą
paskolą arba atlikti
esamos paskolos
keitimus palankesnėmis
sąlygomis

PASKOLOS
ESAMOS
,
mln. EUR

287 mln.
EUR

ATEINANČIOS
mln. EUR

+50

Lengvatinės paskolos
likvidumui palaikyti labiausiai
paveiktiems sektoriams

+50

Paskolos SVV per
alternatyvius skolintojus

+100

Paramos verslui fondas
(Paskolos, obligacijos, kitos
formos)

37

+50

Apmokėtinų sąskaitų
paskolos

250 mln.
EUR
ateinančios

37 mln.
EUR
esamos

LENGVATINĖS PASKOLOS LIKVIDUMUI PALAIKYTI
LABIAUSIAI PAVEIKTOMS SVV
• Skirta įmonėms, neturėjusioms sunkumų,
bet dėl COVID-19 protrūkio praradusioms
didelę dalį apyvartos.
• Paskolos kasdienėms išlaidoms (DU
daliai, nuomai ar kitoms būtinoms
išlaidoms mokėti).
• Maksimali paskolos suma 100.000 EUR
• Paskolos suma atitinka būtinas išlaidas iki liepos 31 d.
• Paskola pradedama grąžinti po 6 mėn. nuo išmokėjimo
ir grąžinama per 24 arba 36 mėn.
• Sutrikus grąžinimui, paskolos administravimą perima
INVEGA

50 mln. EUR
Įmonė kreipiasi į
programoje
dalyvaujančią finansų
įstaigą. Ši apskaičiuoja,
kiek lėšų įmonei reikia
per 1 mėnesį ir išmoka
sumą
INVEGA aprūpina finansų
įstaigas šioms paskoloms
reikalingomis valstybės
lėšomis

APMOKĖTINOS SĄSKAITOS PASKOLA – ASAP
Paskolos tiekėjams, negavusiems mokėjimų iš paveiktų sektorių įmonių

50 mln. EUR
Skolinama
tiesiogiai

• Paskolos sumos pagal tiekėjų kategorijas: iki 10, 30 ir 100
tūkst. EUR
• Įmonė tiekėja turi pateikti Registrų centrui 2018 ir 2019
metų ataskaitas
• Įmonė tiekėja turi išlaikyti ne mažiau 50% darbuotojų
lyginant su kovo 1d.
• Įmonė pirkėja turi būti įtraukta į VMI nukentėjusiųjų nuo
COVID-19 sąrašą

Įmonė tiekėja greitai
gauna lėšas
lengvatinėmis sąlygomis
iš INVEGOS ir gražina
per 24-36 mėn.

https://ASAP.invega.lt

FONDAS – COVID-19 paveiktoms
100
mln.
EUR
vidutinėms ir didelėms įmonėms

Valstybės lėšų +
Kiti investuotojai

• Nekonkuruojama su finansų
rinka – paskutinis likvidumo
šaltinis
• Kapitalo rinkos instrumentų
panaudojimas
• Kitų investuotojų lėšų
pritraukimas

Investuojama
tiesiogiai

Obligacijos

Akcijos

Paskolos

