
ALTERNATĪVAIS 

FINANSĒJUMS UZŅĒMUMIEM



• Alternatīvais finansējums ir finansējums uzņēmumam, kas nav saņemts no komercbankas;

• Tas papildina vai aizvieto banku aizdevumus, un ir risinājums arī situācijās, kad bankas nav

gatavas finansēt;

• Nodrošina finanšu ekosistēmas neatkarību no banku politikas;

• Bieži nosaka toni finanšu inovācijām un jaunu produktu ieviešanai tirgū;

• Katru gadu vairāk kā 200 uzņēmumi tiek finansēti ar alternatīvā finansējuma palīdzību un šis

skaitlis ik gadu strauji aug;

• Piemēri uzņēmumiem, kas ir izmantojuši alternatīvo finansējumu:
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Kas ir alternatīvais finansējums



• Alternatīvā finansējuma piedāvātāji ir parasti specializēti konkrētu finansējuma rīku piedāvāšanā;

• Sekojošās ir galvenās alternatīvo finansētāju kategorijas: 

Alternatīvā finansējuma piedāvātāji

Biznesa eņģeļi

+ Neformālas attiecības, piedāvā 

naudu kopā ar padomu

- Īpaši svarīga ir «ķīmija» ar 

investoru un uzticēšanās

Riska kapitālisti

+ Var piedāvāt kapitālu, lai ātri 

paceltu uzņēmumu nākošajā 

līmenī

- Ir ļoti izvēlīgi un nāk ar virkni 

prasībām

Aizdevēji

+ Ātrs un vienkāršs finansējums

plašam uzņēmumu lokam

- Par līdzekļiem jāmaksā fiksēti 

procenti
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Biznesa eņģeļi

Sadarbības

pamatnoteikumi

• Kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku;

• Ieguldījuma lēmumu pamatā balsta uz «nākotni», t.i., attīstības perspektīvam;

• Finansējuma termiņš nav noteikts, bet parasti ilgtermiņa;

• Gūs peļņu no kapitāldaļu pārdošanas nākotnē, dažreiz no dividendēm;

• Salīdzinoši maz-formālas attiecības bez sarežģītiem līgumiem;

• Ieguldījuma summas tipiski līdz EUR 50t.

Kad un kam izmantot
• Jebkādas attīstības stadijas un tipa uzņēmums;

• Nav nepieciešami tikai finanšu līdzekļi, bet arī padoms un partneris.

Iesaiste uzņēmumā
• Parasti aktīva iesaiste uzņēmumā, biežas tikšanās;

• Neformālas prasības attiecībā uz atskaitēm un kontroles mehānismiem.

Kontakti Latvijā

• LatBan: lielākā un aktīvākā Latvijas biznesa eņģeļu apvienība Latvijā;

• Proks Capital: dažāda profila ieguldījumi un aizdevumi uzņēmumiem;

•Amber Sea Business Angels Club: specializējas uz zinātniski intensīvu projektu finansēšanu.



Riska kapitāls

Sadarbības

pamatnoteikumi

• Kļūst par uzņēmuma līdzīpašnieku;

• Ieguldījuma lēmumu balsta uz «nākotni», t.i., attīstības potenciālu;

• Finansējuma termiņš 3-6 gadi;

• Gūs peļņu no kapitāldaļu pārdošanas ieguldījuma termiņa beigās;

• Parasti lūgs, lai daļas pārdod arī pārējie sabiedrības īpašnieki;

• Ieguldījuma summas tipiski EUR 200t līdz 3m.

Kad un kam izmantot

• Uzņēmums kvalificējas kā strauji augošs, vēlams eksportējošs;

• Bizness vēl nav sasniedzis regulāru un stabilu rentabilitāti;

• Tiek plānots finansēt strauju biznesa izrāvienu.

Iesaiste uzņēmumā
• Ir kā partneri uzņēmumā, iesaistās svarīgāko lēmumu pieņemšanā;

• Sagaidīs regulāras finanšu un operatīvās atskaites.

Kontakti Latvijā

• Imprimatur Capital: specializācija tehnoloģiski intensīvos projektos;

• BaltCap: pašu kapitāla ieguldījumi EUR 1-3m apmērā;

•AB.LV: investīcijas jaunos un jau darbojošos biznesos;

• ZGI Capital: ieguldījumi EUR 0,2-1,5m apmērā. Investīcijas vairs neveic;

• Flycap: ieguldījumi EUR 0,2-1,5m apmērā. Investīcijas vairs neveic.



Aizdevumi

Sadarbības

pamatnoteikumi

• Izsniedz aizdevumu ar atmaksas grafiku;

• Ieguldījuma lēmumu balsta uz pagātnes un tagadnes datiem;

• Finansējuma termiņš no 1 mēneša līdz 5 gadiem;

• Gūst peļņu no regulāriem procentu maksājumiem;

• Var būt ar vai bez nodrošinājuma, paraksti prasa vadītāju galvojumu;

• Finansējuma summas no EUR 1t līdz 5m.

Kad un kam izmantot

• Uzņēmums darbojas ar peļņu vai pozitīvu naudas plūsmu (nav jaundibināts);

• Finansējums nepieciešams salīdzinoši ātri vai uz īsu termiņu;

• Ir specifiska problēma/situācija, kāpēc nevar vai nav piemērots bankas kredīts;

•Ar bankas piesaistītiem līdzekļiem pilnībā nepietiek. 

Iesaiste uzņēmumā

• Nepieciešams apstiprinājums jūtīgākajos jautājumos (aizdevumi saistītām   personām, kapitāla 

samazināšana, reorganizācija utml);

•Vienkāršas regulāras atskaites (piemērma, konta izdruka). 

Kontakti Latvijā

• Capitalia: senākais un aktīvākais (vairāk kā 1000 klienti) uzņēmumu finansētājs Baltijā ar fokusu  tikai un 

vienīgi uz mazo un vidējo biznesu;

• Solut: īstermiņa aizdevumi summām līdz EUR 10t;

• BPM Capital: aizdevumi attīstībai var daļu izpirkšanai apmērā no EUR 3m.



Kā sagatavoties sarunai ar finansētāju

• Tikšanās ar finansētāju ir kā darba intervija, sagatavo stāstu par sevi;

• Pārdomā īsu kopsavilkumu par uzņēmumu;

• Sagatavo aktuālos finanšu datus, spēj tos komentēt;

• Finanšu prognozes labāk ir “rupjas” nekā pārlieku detalizētas;

• Lielāka biznesa plāna ieviešanu sadali pa posmiem (milestones);

• Veic izpēti par finansētāju pirms tikšanās un pēc tikšanās;

• Precizē nepieciešamo finansējuma summa un tās izlietojumu.



No kā izvairīties sarunās ar finansētājiem

• Tehniskām frāzēm, pārāk daudz informācijas nodošanas;

• Frāzēm “nav konkurentu” un “nav risku”;

• Slikta formatējuma vai gramatikas kļūdām iedotajos materiālos;

• “Hokeja nūjas” vai grūti argumentējamām finanšu prognozēm.



Kopsavilkums un galvenās tēzes

• Alternatīvais finansējums ir pieejams ne tikai strauji augošiem, eksportējošiem 

uzņēmumiem;

• Aizdevējiem  uzņēmējs «pārdod» tagadni un pagātni, pašu kapitāla investoram –

nākotni;

• Alternatīvais finansējums ir papildus rīks uzņēmumiem, ko izmantot kopā ar bankas 

aizdevumu vai gadījumos, kad tas nav piemērots;

• Šo finansētāju loma pasaulē un arī Baltijā tikai augs, kas uzņēmumiem nodrošinās 

mazāku atkarību no komercbankām un plašāku izvēli ikdienā;

• Capitalia ir gatava dalīties ar ieteikumiem par alternatīvā finansējuma piesaisti un 

iepazīstināt/sniegt kontaktus ar šiem finansētājiem. 



Kontakti

Igaunija

Tartu maantee 84a

Tallinn, EE10111 

T: +372 5199 0880

Latvija

Brīvības 40-35

Rīga, LV-1050

T: +371 2880 0880

Lietuva

Ankštoji g. 5-11

Vilnius, 01109, Lietuva

T: +370 6168 0880

Juris Grišins

vadītājs

T: +371 28800880

E: juris@capitalia.lv


