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Līzings Jums
  

Neatkarīgi no uzņēmuma vai saimniecības nostrādātā perioda, izvērtējam darbības bāzi un 
līdzšinējo pieredzi;
Finansējam visas nozares.

      Galvenie vērtēšanas kritēriji:

 Maksātspēja, jeb kāda ir klienta naudas plūsma, pie esošajam saistībām un pieprasītajām 
saistībām.  Lēmums tiek balstīts uz maksātspējas izvērtēšanu;

Kredītvēsture un maksājumu savlaicīgums;

Ķīla - iegādātais  objekts; 

Tehnikas vecums līzinga termiņa beigās līdz 15 gadiem. 



Projektiem ar LAD atbalstu, īpašs 
atbalsts arī no līzinga puses.

Projektiem ar atbalstu lielāku par 30% - līzinga 
finansējums bez pirmās iemaksas. 



Atgriezeniskais līzings
Atgriezeniskais līzings – nauda pret objektu
Finanšu līzinga paveids, kad Klientam nepieciešams iegūt papildus finanšu 

līdzekļus, vienlaikus saglabājot LO lietošanas tiesības un Klienta LO tiek 
finansēts Finanšu līzinga formā.

Ieguvums: brīvie apgrozāmie līdzekļi!

Klients pārdod CLF 
savā īpašumā esošu 

LO

Klients pārdod CLF 
savā īpašumā esošu 

LO
CLF nopērk un 
iznomā atpakaļ 
Klientam  LO

CLF nopērk un 
iznomā atpakaļ 
Klientam  LO Klients turpina LO 

izmantošanu, iegūstot 
brīvus līdzekļus

Klients turpina LO 
izmantošanu, iegūstot 

brīvus līdzekļus
Klients veic ik mēneša 
maksājumus par  LO

Klients veic ik mēneša 
maksājumus par  LO

Perioda beigās LO tiek 
pārreģistrēts uz Klienta vārda

Perioda beigās LO tiek 
pārreģistrēts uz Klienta vārda

Atgriezeniskais līzingu var noformēt gan fiziskas, gan 
juridiskas personas!



Piemērs.
Saimniecība plāno iegādāties lietotas ogu žāvēšanas iekārtas no 

Vācijas. 

Nepieciešams finansējums iekārtu iegādei.
Kredīts bankā nav pieejams, jo pietrūkst ķīlas.
Pirms ražas laiks bez liekiem papildus naudas uzkrājumiem saimniecībā.

Risinājums:
Līzinga menedžeris iesaka izmantot Atgriezenisko līzings pret izmaksātu traktoru. 
• Traktors tiek novērtēts
• Tiek saņemti naudas līdzekļi 90% no traktora vērtības, kas ir pietiekoši, lai nopirktu lietotās 

iekārtas un apmaksātu to atvešanu. Jauno ogu ražu jau iespējams žāvēt. 



Līzinga nosacījumi

Nosacījumi: 

Maksimālais finansējums — līdz 90% no LO tirgus vērtības

Maksimālais periods — līdz 72 mēn (6 gadi)

Minimālā finansējuma summa — sākot no EUR 3`000 bez PVN

Nepieciešama apdrošināšanas polise visa Līzinga laikā 
 Transportlīdzeklim ar finansēto apmēru līdz EUR 5`000 ir iespēja izskatīt līzinga noformēšanu 

bez KASKO apdrošināšanas polises



Pieteikuma izskatīšanai nepieciešamie 
dokumenti

Fiziskas personas dokumenti
Klienta pase vai ID karte

VSAA izziņa par ienākumiem vai Klienta 
rakstveida piekrišana datu apstrādei VSAA 

Citi Klienta ienākumus apliecinoši dokumenti 
(konta pārskats par 6 mēn., izziņa no darba vietas, 
citi ienākumus apliecinošie dokumenti) 

VID izziņa (finanšu līzinga gadījumā, ja darījuma 
summa pārsniedz EUR 36`000 (2015.g.))

Juridiskas personas dokumenti
Paraksttiesīgo personu pases / ID kartes kopijas

Uzņēmuma statūtu un reģistrēto statūtu grozījumu 
kopijas

Revidēts gada pārskats par iepriekšējo finanšu gadu 
(ar VID atzīmi, vai auditēts)

Šī gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)

Galveno bilances posteņu atšifrējums (debitori, 
kreditori, krājumi, pamatlīdzekļi, P/Z atšifrējums)

Galvotāja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti

Citi Klienta ienākumus apliecinoši dokumenti 



Faktorings

Iespēja saņemt naudu ātrāk nekā pircējs veic 
plānoto rēķinu apmaksu.



Faktorings 
Faktorings ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšana pret debitoru 

parādiem, t.i., uzņēmums nodod debitoru parādus CLF, pretī saņemot tūlītēju rēķinu 
apmaksu! Pircējs norēķinās ar CLF Pārdevēja norādītajā samaksas termiņā! 

Faktoringa pakalpojumi būs piemēroti, ja:

uzņēmuma darbības pilnveidošanai nepieciešams palielināt uzņēmuma apgrozāmos 
līdzekļus;

nepieciešams paātrināt debitoru apmaksu;

Nepieciešams disciplinēt debitorus.

Priekšrocības:

uzņēmums var būtiski palielināt apgrozījumu – Uzņēmumam vairs nav jāgaida Pircēju 
rēķinu samaksa; 

uzņēmums var optimizēt naudas plūsmu; 

iespēja palielināt uzņēmuma konkurētspēju – faktorings ļauj piedāvāt atlikto maksājumu 
pircējiem līdz pat 120 dienām. 



Faktoringa darījumu apstrādes procesa 
shēma

1. Pārdevējs nodod preci vai sniedz pakalpojumus noteiktam Pircējam un saņem no Pircēja 
apstiprinātu preču pavadzīmi-rēķinu, kurā norādīts, ka faktūrrēķina iekasēšanas tiesības nodotas 
CLF.

2. Pārdevējs iesniedz CLF dokumentus, kas apstiprina darījuma īstenošanu (piem., faktūrrēķinu, 
pavadzīmes).

3. CLF veic samaksu Pārdevējam 70 – 90 % apmērā no rēķina summas.

4. Pircējs pārskaita rēķina summu CLF 100% apmērā pēc noteiktā apmaksas termiņa (faktūrrēķina 
apmaksas termiņš).

5. Klientam tiek pārskaitīta visa atlikusī rezerves summa, un reizi mēnesī tiek nosūtīts atsevišķs rēķins ar 
faktoringa izmaksām. 



KONTAKTINFORMĀCIJA
 Līzings

 Normunds Dubickis
Latvijas līzinga pakalpojumu daļa
Tālr.: 67778763 (8763)
e-pasts: zane.apsite@citadele.lv

 Faktorings
Liene Feldmane
Latvijas līzinga pakalpojumu daļa
Tālr.: 67010710 (3710)
e-pasts:liene.feldmane@citadele.lv 

mailto:zane.apsite@citadele.lv
mailto:liene.feldmane@citadele.lv


Paldies!
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