Pieprasījums investīciju saņemšanai
1. Informācija par investīcijām
1.1. Investīciju mērķis – projekta nosaukums

1.2. Nepieciešamais investīciju apjoms (EUR)

1.3. Plānotais ieguldījumu atmaksas periods

1.4. Vai ir (plānojas) piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu?
nē

jā(paskaidrojiet sīkāk):

Projekta nosaukums ...
Atbalsta projekta nosaukums ...
Projekta summa (EUR) ...
Līdzfinansējamo izdevumu summa (EUR) ...
Projekta status:
apstiprināts
iesniegts izskatīšanai
plānots iesniegt izskatīšanai
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2. Informācija par uzņēmumu
2.1. Nosaukums (firma)

2.2. Reģistrācijas numurs

2.3. Darbības sfēra (nozare)

2.4. Kompānijas darbības ilgums

2.5. Juridiskā adrese

2.6. Faktiskā adrese

2.7. Uzņēmuma īpašnieki (Vārds, Uzvārds, kapitāldaļu (akciju) daudzums, kontakttelefons)

2.8. Kontaktpersona (Vārds, Uzvārds)

Amats

Telefons

E-pasta adrese

Adrese
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3. Uzņēmuma darbība un darbības rādītāji
3.1. Īss uzņēmuma darbības apraksts (līdz 250 vārdiem)

3.2. Lielākie pircēji (nosaukums, pirkumu apjoms %
no kopējiem rādītājiem)

3.3. Lielākie piegādātāji (nosaukums, piegāžu apjoms
% no kopējiem rādītājiem)

3.4. Vai uzņēmuma darbībai piemīt sezonalitātes raksturs?
nē
jā (paskaidrojiet sīkāk)

3.5. Uzņēmuma finanšu rādītāji

2017

2016

2015

Aktīvi
Ilgtermiņa kreditori
Tai skaitā īpašnieku aizdevumi
Īstermiņa kreditori
Tai skaitā īpašnieku aizdevumi
Apgrozījums
Neto peļņa
Pašu kapitāla īpatsvars
Likviditāte
3.6. Papildus informācija par uzņēmumu (iepriekšēja pieredze un sasniegumi, īpašnieku dalība citās
komercsabiedrībās u.c.)

3.7. Esošās ilgtermiņa saistības
Kreditors
Aizņēmuma
summa (EUR)

Aizņēmuma
neatmaksātais
atlikums (EUR)

Aizņēmuma
dzēšanas
datums
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Aizņēmuma izlietošanas mērķis

4. Investīciju projekta apraksts
4.1. Nepieciešamo investīciju apraksts un to pamatojums

4.2. Gala produkta/pakalpojuma apraksts

4.3. Potenciālie pircēji

4.4. Potenciālie piegādātāji

4.5. Plānoto investīciju atmaksas termiņš un grafiks

4.6. Plānotie uzņēmuma finanšu rādītāji

2018

2019

Aktīvi
Ilgtermiņa kreditori
Tai skaitā īpašnieku aizdevumi
Īstermiņa kreditori
Tai skaitā īpašnieku aizdevumi
Apgrozījums
Neto peļņa
Pašu kapitāla īpatsvars
Likviditāte
4.7. Kopēja investīciju summa projektā (EUR)
Investīcijas ēkās un būvēs
Investīcijas aprīkojumā
Investīcijas apgrozāmajos līdzekļos
Kopā

4.8. Investīciju avoti (EUR)
Uzņēmuma paša līdzekļi
Bankas aizņēmums
Investora līdzdalība
Kopā
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5. Nodrošinājums
5.1. Nekustamais īpašums
Adrese

Aptuvenā tirgus cena (EUR)

Apraksts (kadastra numurs, īpašuma veids, platība, īpašnieka vārds uzvārds)

Vai nekustamais īpašums ir apgrūtināts
nē
jā (norādiet kreditora nosaukumu, saistību summu)

Adrese

Aptuvenā tirgus cena (EUR)

Apraksts (kadastra numurs, īpašuma veids, platība, īpašnieka vārds uzvārds)

Vai nekustamais īpašums ir apgrūtināts
nē
jā (norādiet kreditora nosaukumu, saistību summu)

Adrese

Aptuvenā tirgus cena (EUR)

Apraksts (kadastra numurs, īpašuma veids, platība, īpašnieka vārds uzvārds)

Vai nekustamais īpašums ir apgrūtināts
nē
jā (norādiet kreditora nosaukumu, saistību summu)

5.2. Komercķīla
Apraksts

Aptuvenā tirgus cena (EUR)

5.3. Citi nodrošinājumi
Apraksts

Aptuvenā tirgus cena (EUR)

Ar savu parakstu apliecinu sniegto ziņu patiesumu
(paraksts, datums)
(vārds, uzvārds)
(ieņemamais amats)
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