ALTUM ATBALSTA INSTRUMENTI UZŅĒMĒJDARBĪBAI
ALTUM ir izstrādājusi 3 atbalsta pasākumus uzņēmumiem, kuru darbību ir ietekmējusi situācija, kas radusies COVID-19 izplatības rezultātā un ir pamatota finanšu
ietekme uz uzņēmumu. Kredīta garantiju un aizdevumu programma ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Komisijas Temporary Framework to support the economy in the
context of the COVID-19 outbreak. Šie abi pasākumi tika apstiprināti Ministru kabinetā 19.03.2020., veikti grozījumi 24.03.2020., lai nodrošinātu atbilstību Eiropas
komisijas lēmumiem par šiem atbalsta pasākumiem: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56722. Portfeļgarantiju
programma tiek ieviesta saskaņā ar de minimis nosacījumiem.
COVID-19 KRĪZES
PRODUKTS
KREDĪTU
GARANTIJAS

PUBLISKAIS FINANSĒJUMS

25 MEUR

ATBALSTA
SAŅĒMĒJI
MVU, lielie
komersanti

Tiks nodrošinātas garantijas
banku
finanšu
pakalpojumiem
indikatīvi
400 MEUR apmērā.
Plānotais garantiju portfelis
120 MEUR.

PORTFEĻGARANTIJAS
Altum atlasītas
komercbankas
programmas
īstenošanai

25 M EUR

MVU

5
Tiks nodrošinātas garantijas
banku
finanšu
pakalpojumiem
indikatīvi
315 MEUR apmērā.
Plānotais garantiju portfelis
125 MEUR.

APGROZĀMO
LĪDZEKĻU AIZDEVUMI

50 MEUR
Tiks
sniegti
aizdevumi
indikatīvi 200 M EUR apmērā

MVU, lielie
komersanti

ATBALSTA NOSACĪJUMI
• Atbalstāmie finanšu pakalpojumi - aizdevums investīciju veikšanai; aizdevums apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti), finanšu līzings, finanšu
līzinga limiti.
• Garantija segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas
brīdī).
• Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā
darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa
nepārsniedz 5 MEUR.
• Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, līdz
3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem.
• Kredītbrīvdienas investīciju aizdevumiem n finanšu līzingam līdz 2 gadiem.
• Garantijas prēmija (ikgadēja) – 0,5 %, izņemot lielajiem komersantiem garantijas 4.gadā
– 1,25%.
• Atbalstāmie finanšu pakalpojumi - aizdevums investīciju veikšanai; aizdevums apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai, t. sk. kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti), finanšu līzings, finanšu
līzinga limiti.
• Garantija segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas
brīdī).
• Finanšu pakalpojumam līdz 500 000 EUR.
• Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, līdz
3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem.
• Kredītbrīvdienas investīciju aizdevumiem n finanšu līzingam vismaz 3 mēneši.
• Samazināta % likme – min.0.3%.
• Garantijas prēmija (ikgadēja) – 0,3 %.
• Apjoms līdz 1 milj. EUR, bet kopējais aizdevums nepārsniedz vismaz vienu no kritērijiem:
o 25% no apgrozījuma 2019.gadā.
o divkāršu izdevumus par atalgojumu (t.sk sociālās iemaksas) 2019.gadā (2019.gada
dibinātiem plānotais apjoms divos gados).
o nepieciešamo likviditātes apjomu darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12
mēnešiem.
• Termiņš līdz 3 gadiem.
• Kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem.
• Samazinātas nodrošinājuma prasības.
• Samazināta % likme.

II ALTUM ESOŠIE GARANTIJU PRODUKTI UZŅĒMUMIEM:
a) GARANTIJAS:

KREDĪTA
GARANTIJAS

PIEEJAMAIS
FIN.GARANTIJU
APMĒRAM
107 Milj.EUR

LAUKSAIMNIEKU
GARANTIJAS

7 Milj.EUR

PORTFEĻGARANTIJAS

28 Milj.EUR

EKSPORTA
GARANTIJAS

FINANŠU PAKALPOJUMI, KURUS
VAR ATBALSTĪT
• Investīciju aizdevumi
• Apgrozāmo
līdzekļu
aizdevumi (ar struktūrfondu
regulas grozījumiem plānots
paplašināt AL finansēšanas
iespējas)
• Finanšu līzings
• Faktorings
• Banku
garantijas
un
kredītvēstules
• Investīciju aizdevumi.
• Apgrozāmo
līdzekļu
aizdevumi.
• Finanšu līzings.
• Faktorings.
• Banku
garantijas
un
kredītvēstules.
• Investīciju aizdevumi.
• Apgrozāmo
līdzekļu
aizdevumi.
• Finanšu līzings.

APMĒRS

TERMIŅŠ

GARANTIJAS MAKSA

• Līdz 80%.
• Garantētā
summa
līdz
5
milj.
EUR
(lielajiem
uzņēmumiem līdz 1.5
milj. EUR)

• Līdz 10 gadiem
jaunizsniegtām
garantijām
• Līdz 15 gadiem
pagarinot esošu
garantiju.

Gadā 0.2 - 1.9% ar MVU statusu
(ar lielā uzņēmuma statusu 0.35 2.15%) atkarībā no:
─ uzņēmuma
finansiālā
stāvokļa,
projekta
dzīvotspējas, nozares u.c.
─ sniegtā
nodrošinājuma
vērtības

• Līdz 80%;
• Garantētā
summa
līdz
1
MEUR;
kooperatīvam - 3.5
MEUR

• Līdz 10 gadiem
jaunizsniegtām
garantijām
• Līdz 15 gadiem
pagarinot esošu
garantiju.

Līdz 2 % no garantijas summas.
Bāzes procentu likmei 0,5% no
piešķirtās garantijas summas
pieskaita garantijas svarīgāko
piecu riska faktoru novērtējumu
procentos.

• Līdz 80%;
• Max. fin.pak. 250 TEUR

• Investīciju
aizdevumi-10
gadi;
finanšu
līzings-7
gadi,
apgrozāmie
līdzekļu 5 gadi
• Maksimālais
atliktā
maksājuma
termiņš - līdz 2
gadiem
• Lauksaimniecības
produktu
eksporta
darījumiem - līdz
547 dienām.

Vienreizēja-līdz 2 gadiem-0.8%,
virs 2 gadiem-1.42%

• Sedz pircēja un politiskos • Atlīdzības maksimālais
riskus.
saistību apmērs par
• Sedz
pircēja
saistību
zaudējumiem,
kas
garantētāja riskus – cita
radušies
ar
vienu
uzņēmuma vai pircēja bankas
ārvalstu pircēju, ir 2
riskus.
milj. EUR
• Kalpo
kā
papildu
nodrošinājums
arī
pircēja
bankas garantijas gadījumos.

b) AIZDEVUMU PRODUKTI
AIZDEVUMIEM
VAR PIETEIKTIES
PARALĒLAIS
AIZDEVUMS,
pieejamais
finansējums 7 M EUR

MVU

AIZDEVUMI
UZŅĒMUMU
ENERGOEFEKTIVITĀTEI
MVU AIZDEVUMI

MVU un lielie
komersanti
MVU,
pašnodarbinātas
personas

AIZDEVUMUS VAR SAŅEMT ŠĀDIEM MĒRĶIEM

SUMMA

Preču un izejmateriālu novietnes izveide
Iekārtas un aprīkojums jaunam restorānam
Zāģēšanas un gatavās produkcijas šķirošanas iekārtas iegāde
Ražošanas telpu renovācija, būvniecība
Industriālā nekustamā īpašuma attīstīšana
Izglītības iestādes paplašināšanās
Ražotnes izveide
Investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu izmantošanai,
ilgstpējīgam transportam un “zaļo” ēku būvniecībai
• Energo servisa kompāniju projektiem
• Investīcijām

Max. - līdz
5 milj. EUR un 45 %
no kopējām
projekta
izmaksām.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Apgrozāmajiem līdzekļiem

MAZAIS AIZDEVUMS
LAUKU TERITORIJĀS

Zemes iegādes
aizdevumi
lauksaimniecības
ražotājiem

Līdz 2.85 milj. EUR,
AL 1 milj. EUR
Līdz 100 000 EUR,
t.sk. AL līdz 35 000
EU
Līdz 100 000 EUR

STARTA POGRAMMA
(LĪDZ 5 G vecumam)
MVU MIKROKREDĪTS
Lauksaimnieku
apgrozāmo līdzekļu
aizdevumi

Min. – 50 TEUR
Līdz 2.85 milj. EUR

Līdz 25 000 EUR
Lauksaimniecības,
zivsaimniecības
MVU,
pašnodarbinātie
Lauksaimniecības,
zivsaimniecības
MVU,
pašnodarbinātie

• Apgrozāmajiem līdzekļiem

• Lauksaimniecības zemei

c) CITI PRODUKTI UZŅĒMĒJIEM:
1. ALTUM īsteno kapitāla investīciju produktus:
a. Akcelerācijas fondi
b. Sēklas un sākuma riska kapitāla fondi
c. Izaugsmes fondi
d. Baltijas Inovāciju fonds
2. Sociālajiem uzņēmumiem pieejama grantu programma

Līdz 1 milj. EUR vai
kooperatīviem līdz
2.85 milj. EUR,
Līdz 430 000 EUR

