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Informacija apie grįžusias lėšas
(duomenys pildomi kaupiamuoju būdu nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir teikiami kartu su metine ataskaita)
data
Nurodoma parengimo data
(formatu 0000-00-00)

Ataskaitinis
laikotarpis, už kurį

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

nuo 20..-..-..

iki 20..-..-..

Projekto duomenys

Projekto pavadinimas

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

Projekto kodas

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

(Jei įgyvendinimo tipas "Fondų fondas" lentelė pildoma apie kiekvieną finansinę priemonę atskirai)

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
Finansinės priemonės
struktūrinių fondų paramai, eurais
pavadinimas

Finansinei
priemonei
grąžintos sumos

1

2
Nurodomos ES
struktūrinių fondų lėšos
ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
kurios finansinėms
priemonėms grąžinamos
iš investicijų, arba
grąžinamos lėšos, kurias
buvo įsipareigota skirti
pagal garantijų sutartis,
kapitalo grąžinimai

Nurodomas finansinės
priemonės pavadinimas

Iš jų kapitalo
grąžinimo dalis

3

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
Lėšos panaudotos
panaudotos
patirtiems valdymo
privačių ar
mokesčiams ar
viešojo
išlaidoms apmokėti
sektoriaus
investuotojų
6
7

Nurodomos ES
Nurodoma grįžusių lėšų pelno
Nurodoma grįžusių
Nurodoma
Nurodoma pakartotinai
struktūrinių fondų lėšos
ir kitų pajamų, pavyzdžiui,
lėšų, pakartotinai
privačiojo
panaudotų grįžusių lėšų,
ir Lietuvos Respublikos garantijų mokesčių, dividendų,
panaudotų tolesnėms
sektoriaus
dėl finansinės
valstybės biudžeto lėšos
kapitalo prieaugio arba visų
investicijoms pagal tas investuotojams
priemonės patirtoms
kurios finansinėms
kitų pajamų iš investicijų,
pačias arba kitas
arba viešojo
valdymo išlaidoms
priemonėms grąžinamos
kurios priskiriamos prie ES
finansines priemones,
sektoriaus
atlyginti ir valdymo
iš investicijų, arba
struktūriniųfondų lėšų
vadovaujantis
investuotojams, mokesčiams sumokėti
grąžinamos lėšos, kurias
paramos bendra vertė
konkrečiais pagal
kurie veikia
išmokėtos sumos dalis
buvo įsipareigota skirti
prioritetą nustatytais
pagal rinkos
pagal garantijų sutartis,
tikslais ir yra priskirtinų
ekonomikos
kapitalo grąžinimai
ES struktūriniams
principą ir
fondams, suma
teikia
analogiškų lėšų
papildydami ES
struktūrinių
fondų lėšas
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

