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PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMO TAISYKLĖS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šios sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – Bendrovė) 

projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės 

veiksmus, siekiant įvertinti Projektų savininkų patikimumą (įskaitant Projektų savininkų reputacijos ir 

kreditingumo vertinimo kriterijus) bei įvardinti galimas rizikas, susijusias su platformoje skelbiamais 

Projektais. 

1.2. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. 

nutarimu Nr. 03-169 patvirtintomis Sutelktinio finansavimo platformų operatorių finansavimo sandorių 

priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklėmis bei kitais taikytinais 

teisės aktais. Taisyklės taikomos visiems Bendrovės darbuotojams, dirbantiems tiek pagal darbo sutartį, 

tiek ir kitais pagrindais. 

1.3. Bendrovė patvirtina, įgyvendina ir palaiko tinkamas bei veiksmingas priemones, procesus ir metodus, 

užtikrinančius, kad šių Taisyklių būtų nuolat laikomasi. Bendrovė turi imtis būtinų priemonių, kad būtų 

išvengta Platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais. 

2. SĄVOKOS 

2.1. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šiose Taisyklėse didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos turi žemiau 

nurodytas reikšmės: 

2.1.1. Dalyvis – Projekto savininko dalyvis, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo 

teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį 

ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį Projekto savininkui. 

2.1.2. Įstatymas – Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymas. 

2.1.3. Platforma – Bendrovės administruojama informacinė sistema (https://www.myriadfinancing.lt/), 

kurią naudojant vykdomas sutelktinis finansavimas. 

2.1.4. Priežiūros institucija – Lietuvos bankas. 

2.1.5. Projektas – verslo, profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą, 

tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas projektas, kuriam įgyvendinti Projekto savininkas 

siekia pritraukti sutelktinio finansavimo lėšų. 

2.1.6. Projekto savininkas - asmuo, inicijuojantis Projektą, kurį Bendrovė paskelbia Platformoje. 

2.1.7. Vertintojas – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas Bendrovės darbuotojas, šiose Taisyklėse 

nustatyta tvarka atliekantis Projektų savininkų patikimumo (reputacijos ir kreditingumo) 

vertinimus. 

2.2. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

sutelktinio finansavimo įstatyme. 

3. PROJEKTŲ SAVININKŲ PATIKIMUMO VERTINIMAS 

3.1. Bendrovė imasi visų būtinų priemonių, kurios leistų užtikrinti, kad per Platformą vykdomi sutelktinio 

finansavimo sandoriai ir Projektų savininkai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

3.2. Bendrovėje atliekamas Projekto savininko patikimumo vertinimas susideda iš: 

3.2.1. Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių reputacijos vertinimo (pagal Taisyklių 4 skyriaus 

nuostatas); 

https://www.myriadfinancing.lt/
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3.2.2. Projekto savininko kreditingumo vertinimo (pagal Taisyklių 5 skyriaus nuostatas). 

3.3. Jeigu Projekto savininkas neatitinka Bendrovės bei teisės aktų keliamų reputacijos ir kreditingumo 

reikalavimų, Bendrovė nedelsiant nutraukia Projekto skelbimą Platformoje. 

3.4. Bendrovė vertina objektyviai galimus numatyti reikšmingus veiksnius, galinčius turėti įtakos Projekto 

savininko patikimumui, atsižvelgdama tiek į Projekto savininko pateiktą, tiek ir Bendrovei prieinamą 

informaciją. 

3.5. Projekto savininko patikimumo vertinimo metu surinkta bei vertinta informacija, duomenys ir dokumentai 

Bendrovėje yra saugomi 10 metų nuo su atitinkamu Projekto savininku sudaryto sutelktinio finansavimo 

sandorio dienos (jeigu toks sandoris buvo sudarytas) arba nuo šių duomenų gavimo dienos (jeigu sandoris 

nebuvo sudarytas. Teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teisinę apsaugą ir dokumentų 

saugojimą, gali nustatyti ilgesnius duomenų saugojimo terminus. 

3.6. Bendrovė užtikrina, jog Taisyklių 3.5 p. nurodytų duomenų saugojimo laikotarpiu bet kuriuo metu būtų 

galima peržiūrėti ir patikrinti Projekto savininko patikimumo vertinimo metu surinktą ir vertintą 

informaciją. Atitinkama informacija yra saugoma elektroninėje Projekto savininko patikimumo vertinimo 

byloje. 

4. PROJEKTŲ SAVININKŲ REPUTACIJOS VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA 

4.1. Bendrovė, vertindama Projektų savininkų, jų vadovų ir Dalyvių reputaciją, remiasi šiais duomenimis bei 

informacija: 

4.1.1. Projektų savininkų, jų vadovų ir Dalyvių pateiktais dokumentais ir (ar) informacija (Projekto 

savininko reputacijos vertinimo tikslais prašoma pateikti informacija pateikiama standartizuota 

forma, užpildant šių Taisyklių 1 priede numatytą anketą. Esant, poreikiui, Vertintojas gali 

paprašyti iš Projekto savininko papildomos informacijos ir (ar) dokumentų, reikalingų Projekto 

savininko reputacijai įvertinti); 

4.1.2. Projektų savininkų, jų vadovų ir Dalyvių pateiktais rašytiniais paaiškinimais; 

4.1.3. viešai prieinama ir skelbiama informacija apie Projektų savininkus, jų vadovus ir Dalyvius; 

4.1.4. UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamos sistemos Creditinfo teikiamais duomenimis; 

4.1.5. VĮ Registrų centras administruojamuose registruose (Nekilnojamojo turto registre, Juridinių 

asmenų registre, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje, Turto arešto aktų registre ir 

kt.) esančia informacija; 

4.1.6. Informatikos ir ryšių departamento administruojamo Ieškomų asmenų žinybinio registro 

teikiamais duomenimis; 

4.1.7. kitose Bendrovei teisėtai prieinamose patikimose duomenų bazėse esančiais duomenimis. 

4.2. Vertinant Projekto savininko reputaciją, vertinamos šios aplinkybės: 

4.2.1. ar Projekto savininkas atitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą; 

4.2.2. ar yra duomenų, patvirtinančių, kad vertinamas asmuo nevykdo ar nevykdė finansinių 

įsipareigojimų; 

4.2.3. ar yra ir (ar) yra buvę civilinių ieškinių, administracinių arba baudžiamųjų bylų, investicijų arba 

prisiimtos rizikos ir paimtų paskolų, galinčių turėti reikšmingą įtaką Projekto savininko 

finansiniam patikimumui; 

4.2.4. viešai prieinama informacija apie Projekto savininko, jo vadovo ir Dalyvių reputaciją; 

4.2.5. Projekto savininko patirtis bei žinomumas Projekto savininko veiklos srityje; 

4.2.6. kitos aplinkybės, turinčios įtakos Projekto savininko reputacijos vertinimui. 
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4.3. Prieš paskelbiant Projektą Platformoje, Vertintojas, siekdamas įvertinti Projekto savininko reputaciją, 

atlieka šiuos veiksmus: 

4.3.1. surenka bei įvertina informaciją apie Projekto savininko vadovą ir Projekto savininko Dalyvius, 

kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančių balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra 

lygi arba viršija 20 procentų arba kuris gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį 

projekto savininkui (jeigu Projekto savininkas yra fizinis asmuo (verslininkas), renkama ir 

vertinama informacija apie patį Projekto savininką); 

4.3.2. surinkus ir įvertinus Taisyklių 4.3.1 p. nurodytą informaciją bei duomenis, Vertintojas turi 

įsitikinti, kad visi Taisyklių 4.3.1 p. nurodyti asmenys tenkina atitinkamiems asmenims taikytinus 

minimalius reputacijos vertinimo kriterijus, t. y. kad: 

4.3.2.1. atitinkami asmenys neatitinka Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų sąlygų; 

4.3.2.2. neegzistuoja kitų su Projekto savininku, jo vadovu ir (ar) dalyvių susijusių neigiamų 

reputacijos veiksnių, t. y.: 

4.3.2.2.1. asmens atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas; 

4.3.2.2.2. asmeniui per paskutinius 2 metus buvo iškeltas bankroto arba 

restruktūrizavimo procesas ir (ar) yra pagrįstų duomenų apie planuojamą 

iškelti bankroto ar restruktūrizavimo procesą; 

4.3.2.2.3. Bendrovei prašant, atsisakoma pateikti (arba per Bendrovės nustatytą 

protingą terminą nepateikiami) rašytiniai paaiškinimais dėl Bendrovės rastos 

neigiamos informacijos apie asmenį. 

4.3.3. Taisyklių 4.3.1 p. nurodytiems asmenims tenkinant Taisyklių 4.3.2 p. nurodytus minimalius 

reputacijos vertinimo kriterijus, - atsižvelgia ir į papildomus reputacijos vertinimo kriterijus, 

kurie gali daryti neigiamą įtaką galutiniam Projekto savininko patikimumo vertinimo reitingui. 

Vertinant papildomus reputacijos vertinimo kriterijus yra atsižvelgiama į su Projekto savininku, 

jo vadovu ir Dalyviu susijusią informaciją: 

4.3.3.1. jų arba jų valdomo turto atžvilgiu pritaikyti areštai; 

4.3.3.2. vertinimo metu vėluojami vykdyti ir anksčiau netinkamai vykdyti finansiniai 

įsipareigojimai; 

4.3.3.3. dalyvavimo teisminiuose procesuose istorija; 

4.3.3.4. ar anksčiau atitinkamas (juridinis) asmuo arba šio asmens valdomos valdytos ar jam 

priklausančios (priklausiusios) įmonės paskelbė bankroto ar restruktūrizavimo bylą, 

buvo pradėtas tyrimas pagal Civilinio kodekso 2.124 straipsnį arba atitinkamos 

procedūros pagal užsienio valstybės aktus; 

4.3.3.5. ar anksčiau atitinkamam asmeniui buvo pritaikyta administracinė nuobauda ar kita 

įstatymuose numatyta poveikio priemonė už šiurkštų įstatymo ar kitos teisės akto, 

reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo 

pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 

įstatymo pažeidimą; 

4.3.3.6. viešoje erdvėje randamas ženklus kiekis neigiamų kitų asmenų atsiliepimų apie asmenį 

(kaip verslininką), atitinkamo asmens valdomus ar kontroliuojamus juridinius asmenis; 

4.3.3.7. asmens atžvilgiu randama neigiamos informacijos patikimose žiniasklaidos priemonėse 

(žurnalistiniuose tyrimuose dėl galimų teisės aktų pažeidimų ir pan.); 

4.3.3.8. turima kitos informacijos apie Projekto savininką, jo vadovą ar Dalyvį, kuri kelia 

reputacinę riziką. 
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4.4. Įvertinus Projekto savininko reputaciją pagal šiame skyriuje nustatytus reikalavimus bei kriterijus, 

Bendrovė priima vieną iš šių sprendimų: 

4.4.1. Projekto savininkui, jo vadovui ir (ar) Dalyviui neatitikus Minimalių reputacijai keliamų 

reikalavimų, konstatuoja, kad Projekto savininkas nėra nepriekaištingos reputacijos bei 

atitinkamas Projektas negali būti skelbiamas Platformoje; 

4.4.2. tenkinant Taisyklių 4.3.2 p. numatytus minimalius reputacijos reikalavimus, tačiau egzistuojant 

su Projekto savininku, jo vadovu ir (ar) Dalyviu siejamiems Taisyklių 4.3.3 p. nustatytiems 

papildomiems neigiamiems reputacijos veiksniams, prašoma atitinkamo asmens pateikti raštišką 

aplinkybių paaiškinimą. Tuomet vertinama šių papildomų veiksnių neigiama įtaka galutiniam 

Projekto savininko kreditingumo vertinimo balui (kaip tai numatoma Taisyklių 2 priede); 

4.4.3. tenkinant Taisyklių 4.3.2 p. numatytus minimalius reputacijos reikalavimus bei nesant Taisyklių 

4.3.3 p. nustatytiems papildomiems neigiamiems reputacijos veiksniams, laikoma, kad galutinį 

Projekto savininko rizikingumą nulemia tik tolesnis kreditingumo vertinimo procesas. 

4.5. Vertinant pakartotinai Platformoje sutelktinio finansavimo lėšų siekiančių pritraukti Projektų savininkų 

reputaciją, Bendrovė privalo gauti rašytinį Projekto savininko patvirtinimą, kad esminė informacija apie 

Projekto savininką nėra pasikeitusi. Tuo atveju jeigu Bendrovė neturi pagrindo abejoti pateiktų atsakymų 

patikimumu, Bendrovė neprivalo iš naujo tikrinti Projektų savininkų pateiktos informacijos. 

5. PROJEKTŲ SAVININKŲ KREDITINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA 

5.1. Prieš skelbiant Projektą Platformoje, Vertintojas atlieka šiuos veiksmus, skirtus įvertinti Projekto 

savininko kreditingumą: 

5.1.1. surenka informaciją apie Projekto savininko finansinę būklę, įskaitant informaciją apie jo turimus 

įsipareigojimus; 

5.1.2. įvertina, ar Projekto savininko galimybės vykdyti finansinius įsipareigojimus finansuotojams 

nustatytais terminais yra realios, t. y. ar Projekto savininko iš Projekto planuojamų uždirbti pajamų 

užteks su sutelktinio finansavimo sandoriu prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti; 

5.1.3. įsitikina, kad Projekto savininkui nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla. 

5.2. Siekdamas įvertinti Projekto savininko (bei laiduojančių ar garantuojančių asmenų, jeigu tokių būtų) 

kreditingumą pagal šių Taisyklių 5.1 p., Vertintojas: 

5.2.1. tiesiogiai ar naudojantis trečiųjų asmenų, įskaitant kreditų biurus, paslaugomis renka, tvarko ir 

remiasi informacija, gauta iš išorinių duomenų bazių (pvz., VĮ Registrų centras, Lietuvos banko 

administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazė); 

5.2.2. vertina informaciją ir patvirtinimus, kuriuos Projekto savininkas pateikia: 

5.2.2.1. pildydamas Bendrovės parengtą standartizuotos formos anketą (registracijos formą); 

5.2.2.2. pildydamas Projekto savininko paraišką dėl finansavimo sandorio; 

5.2.2.3. atsakydamas į kitus Bendrovės Projekto savininkui užduotus paklausimus, jeigu tokių 

būtų. 

5.2.3. pagal surinktus duomenis vertina: 

5.2.3.1. Projekto savininko (bei garantuojančio ir (ar) laiduojančio asmens, jeigu tokių būtų) 

finansinę situaciją (pajamų dydį, pajamų šaltinius, jų įvairovę, tvarumą, pelningumą, 

galimą kaitą ateityje ir pan.); 

5.2.3.2. Projekto savininko (bei garantuojančio ir (ar) laiduojančio asmens, jeigu tokių būtų) 

istoriją ir informaciją apie esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą 

vykdymą; 
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5.2.3.3. Projekto savininko (bei garantuojančio ir (ar) laiduojančio asmens, jeigu tokių būtų) 

esamus ir planuojamus įsipareigojimus, jeigu Bendrovės apie juos žino ar turi žinoti; 

5.2.3.4. Projekto savininko nurodytų ar Bendrovei žinomų aplinkybių įtaką Projekto savininko 

ekonominei ir finansinei situacijai bei Projekto savininko galimybes tinkamai vykdyti 

finansinius įsipareigojimus visą sutarties laikotarpį. 

5.3. Projekto savininkas privalo Vertintojo prašymu užpildyti standartizuotos formos anketą (registracijos 

formą) ir pateikti šiuos duomenis ir informaciją: 

5.3.1. Projekto savininko (bei garantuojančių ir (ar) laiduojančių asmenų, jeigu tokių būtų) paskutines 

patvirtintas finansines ataskaitas už paskutinius 2 (du) veiklos metus, kurias sudaro balansas ir 

pelno (nuostolio) ataskaitos; 

5.3.2. papildomą informaciją su paaiškinimais dėl Projekto savininko (bei garantuojančių ir (ar) 

laiduojančių asmenų, jeigu tokių būtų) (papildoma informacija teikiama Bendrovės atskiru 

prašymu, Projekto savininkui užpildžius Bendrovės pateikiamą klausimyną / formą): 

5.3.2.1. ilgalaikio turto; 

5.3.2.2. trumpalaikio turto; 

5.3.2.3. per vienerius metus gautinų sumų; 

5.3.2.4. ilgalaikių įsipareigojimų; 

5.3.2.5. trumpalaikių įsipareigojimų; 

5.3.2.6. per vienerius metus mokėtinų sumų; 

5.3.2.7. nusidėvėjimo; 

5.3.2.8. grąžintinos paskolos dalies ir sumokėtų palūkanų; 

5.3.2.9. akcininkų (tiesioginių, netiesioginių) sąrašo. 

5.3.3. Projekto savininko planuojamų pateikti užtikrinimo priemonių vertinimą; 

5.3.4. verslo planą arba paskolos panaudojimo ir grąžinimo planą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kam 

bus naudojamos Platformoje pritrauktos sutelktinio finansavimo lėšos, kaip pritrauktos sutelktinio 

finansavimo lėšos lems Projekto savininko veiklos rodiklius iki lėšų grąžinimo termino pabaigos; 

5.3.5. esant poreikiui – Projekto savininko ne trumpesnį nei 6 mėn. pagrindinės atsiskaitomosios 

sąskaitos išrašą, išskyrus atvejus, kuomet Projekto savininkas veiklą vykdo trumpiau nei 6 

mėnesių. Jeigu Projekto savininkas veiklą vykdo trumpiau nei 6 mėnesių, tai yra prašoma pateikti 

Projekto savininko pagrindinės atsiskaitomosios sąskaitos išrašą už visą jo veiklos laikotarpį. 

Jeigu garantuotojas ar laiduotojas yra fizinis asmuo, yra pateikiamas jo sutikimas tikrinti jo asmens 

duomenis išorinėse duomenų bazėse bei pateikimas jo pagrindinės banko sąskaitos išrašas už 

laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei 6 mėnesių, išskyrus atvejus, kuomet veiklą vykdo trumpiau 

nei 6 mėnesius; 

5.3.6. kontaktinius duomenis: 

5.3.6.1. Projekto savininko: pavadinimas, įmonės kodas, registruotos ir faktinės buveinės 

adresas, el. paštas, telefono numeris (jeigu Projekto savininkas fizinis asmuo – 

verslininkas: vardas, pavardė, asmens kodas, turima akcijų dalis, duomenys susisiekimui 

(el. paštas, telefonas ir pan.); 

5.3.6.2. Projekto savininko vadovo: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, 

telefonas; 
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5.3.6.3. Projekto savininko Dalyvių: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, registruotos buveinės 

adresas, turima akcijų dalis, duomenys susisiekimui (el. paštas, telefonas ir pan.) (jeigu 

Dalyvis fizinis asmuo: vardas, pavardė, asmens kodas, turimą akcijų dalis, duomenys 

susisiekimui (el. paštas, telefonas ir pan.); 

5.3.6.4. jei užtikrinimo priemones teikia trečiasis asmuo, apie atitinkamą asmenį surenkami tokie 

patys kontaktiniai duomenys, kaip ir apie Projekto savininką. 

5.3.7. kitus dokumentus ir (ar) informaciją, kurios reikalauja Bendrovė savo nuožiūra. 

5.4. Jeigu Projekto savininko pateikti duomenys skiriasi nuo Bendrovės iš duomenų bazių gautų duomenų, 

Projekto savininko kreditingumo vertinimui naudojami tie duomenys, kuriais remiantis Projekto savininko 

kreditingumo vertinimas yra konservatyvesnis. 

5.5. Bendrovė individualiai vertina kiekvieną Projekto savininką, garantuojančius ar laiduojančius asmenis, 

užtikrinimo priemones (jeigu tokių būtų) – kreditingumo vertinimas yra atliekamas ekspertiniu būdu. 

5.6. Atlikdama kreditingumo vertinimą Bendrovė siekia įvertinti, kokia yra finansuotojo nuostolių tikimybė. 

Bendrovė Projektų savininkų kreditingumo riziką skirsto į: mažą (1), vidutinę (2), aukštesnę (3), aukštą 

(4), per aukštą (5). 

5.7. Projekto savininkai pagal kreditingumo riziką skirstomi vertinant žemiau išvardintus kriterijus (bei 

Taisyklių 2 priede pateiktą formulę) 

5.7.1. Projekto savininko veiklos finansiniu rezultatus; 

5.7.2. ūkio šakos riziką; 

5.7.3. konkurencinę aplinką; 

5.7.4. Projekto verslo plano kokybę; 

5.7.5. Projekto savininko vadovybės patirtį bei kompetenciją. 

Konkretus kreditingumo vertinimo algoritmas pateikiamas kaip Taisyklių priedas Nr. 2 (kadangi jis sudaro 

komercinę Bendrovės paslaptį, jis yra neviešinamas). 

5.8. Kiekvienam rodikliui nustatytas atitinkamas svarbumo lygis, numatomas koeficientas ir išvesta vertinimo 

formulė. 

5.9. Pagal šią kreditingumo vertinimo formulę apskaičiuota reikšmė apibūdina finansuotojo nuostolių 

tikimybę, kuri yra pateikiama kaip Bendrovės nuomonė. Žemiau pateikiama vertinimo skalė: 

5.9.1. 5 kategorija (E) (labai prasta būklė, nepatenkinama) – per aukšta kreditingumo rizika; 

5.9.2. 4 kategorija (D) (prasta būklė) – aukšta kreditingumo rizika; 

5.9.3. 3 kategorija (C) (vidutinė būklė) – aukštesnė kreditingumo rizika; 

5.9.4. 2 kategorija (B) (gera būklė) – vidutinė kreditingumo rizika; 

5.9.5. 1 kategorija (A) (labai gera būklė) – žema kreditingumo rizika. 

5.10. Jeigu būtų laiduojančių ar garantuojančių asmenų, jų kreditingumas vertinamas taip pat kaip Projektų 

savininkų. Jeigu Projekto savininko rizika būtų vidutinė, tačiau Projekto savininko įsipareigojimai 

finansuotojams būtų laiduojami ar garantuojami trečiojo asmens, kurio rizika yra maža, galutinė Projekto 

savininko kreditingumo rizika būtų vertinama kaip maža. 

5.11. Vertinant galutinį Projekto savininko kreditingumo reitingą taip pat atsižvelgiama ir į veiksnius, susijusius 

su pateikiamomis užtikrinimo priemonėmis (vertinant šiuos veiksnius vadovaujamasi Taisyklių 2 priede 

pateikiama kreditingumo balų apskaičiavimo tvarka): 

5.11.1. siekiamos gauti finansavimo sumos ir pateikiamos užtikrinimo priemonės vertės santykį; 
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5.11.2. Projekto savininko ar jo prievoles užtikrinančių asmenų suteikiamas užtikrinimo priemones (jų 

likvidumą, vertę ir pan.); 

5.11.3. ketinamo įgyvendinti Projekto patrauklumą. 

5.12. Bendrovė sudaro sutartį su UAB „Creditinfo Lietuva“ ir tokiu būdu gauna prieiga prie Creditinfo kredito 

biuro sistemos. Naudojantis šia sistema, Bendrovė tikrina duomenis apie Projekto Savininko turimus ir 

pradelstus įsiskolinimus, kurie dar neatsispindi Projekto savininko pateiktuose finansinės atskaitomybės 

dokumentuose. Radus papildomos informacijos apie įsiskolinimus, naudodama tokius duomenimis 

Bendrovė perskaičiuoja 5.7 punkte nurodytus rodiklius ir atlieka pakartotinį kreditingumo vertinimą. 

5.13. Galutinė Projekto savininko kreditingumo klasė (priskiriamos rizikos klasė) taip pat gali būti koreguojama 

atsižvelgiant į Taisyklių 2 priede nustatytus Projekto savininko, jo vadovų ir (ar) Dalyvių papildomus 

reputacijos vertinimo kriterijus. Galutinio Projekto savininko vertinimo reitingo (priskiriamos rizikos 

klasės) mažinimo tvarka taip pat numatyta Taisyklių 2 priede. 

6. ATSISAKYMAS PASKELBTI PROJEKTĄ 

6.1. Bendrovė atsisako paskelbti Projektą Platformoje, jeigu: 

6.1.1. Projekto savininkas neatitinka Bendrovės patvirtintų Projektų savininkų reputacijos ir 

kreditingumo vertinimo kriterijų; 

6.1.2. Bendrovei trūksta informacijos Taisyklėse aprašytiems įvertinimams atlikti; 

6.1.3. nustatoma per aukšta kreditingumo rizikos kategorija (5 kategorija – E); 

6.1.4. Bendrovės turima informacija sudaro pagrindą manyti, kad Projekto paskelbimas Platformoje 

sukeltų grėsmę finansuotojų interesams. 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir gali būti panaikintos ar pakeistos tik Bendrovės 

valdybos sprendimu. 

7.2. Už šių Taisyklių įgyvendinimą konkretaus Projekto vertinimo metu atsako Vertintojas. Bendrovės 

vadovas yra atsakingas už bendrą šiose Taisyklėse numatytų procedūrų kontrolę bei galutinį Taisyklėse 

numatytų reikalavimų įgyvendinimą. 

 


