
JURIDINIO ASMENS PARAIŠKA LIZINGUI 

Pareiškėjas
Pavadinimas Įmonės kodas PVM mokėtojo  kodas

126118245

Buveinės adresas (gatvė, namas/pašto dėžutė,  pašto kodas,  miestas/apskritis)

Faktinis  adresas (gatvė, namas/pašto dėžutė,  pašto kodas,  miestas/apskritis)

Telefonas Faksas El. pašto adresas

Kontaktinis asmuo Kontaktinio asmens telefonas, el.pašto adresas Banko rekvizitai (bankas, banko sąskaitos Nr.)

Įsteigimo data Darbuotojų skaičius

Veiklos rūšys (parduodami produktai  ir paslaugos)

Vardas, pavardė Asmens kodas Pareigos

35403280271

Valdomo kapitalo dalis (%) Įmonės/asmens kodas Rezidavimo valstybė

91%

Įgaliotasis atstovas pasirašyti lizingo sutartį
Vardas, pavardė Asmens kodas Pareigos Atstovavimo pagrindas

* Paskutinio ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių ūkinių metų. Praėjusių ūkinių metų finansinės ataskaitos turi būti patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Pageidaujamas įsigyti turtas
Pavadinimas, modelis, pagaminimo metai, registracijos Nr., kiekis, aprašymas Kaina, Lt ( be PVM)

Pageidaujamos  finansavimo sąlygos
Sandorio tipas Pirmoji įmoka (nuo turto vertės, %) Sutarties laikotarpis Likutinė vertė (% veiklos nuomos atveju)

Įmokų mokėjimų laikas Ypatingos sąlygos (finansavimo valiuta ir kt.)

Draudimas

UADBB Hansa Draudimo Brokeris
PASTABA. Pareiškėjui pageidaujant papildomų paslaugų, UAB "Hansa lizingas" turi teisę siūlyti šios paraiškos pagrindu sudaryti sutartį su UAB "Baltijos autolizingas"

Turto pardavėjas
Pavadinimas Buveinės adresas (gatvė, namas/pašto dėžutė, pašto kodas, miestas/apskritis) Banko rekvizitai (bankas, banko sąskaitos Nr.)

Įmonės kodas PVM mokėtojo kodas Atstovas Telefonas Faksas

Pareiškėjo patvirtinimas
Vardas, pavardė Pareigos Data Parašas ir antspaudas

~ 2.300.000 

5% 8

Medicininė įranga Angiografas

Tel. +370 5 210 96 60

Vygantas Sliesoraitis Direktorius

Pateikiami dokumentai (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės  antspaudu ir atstovo parašu)

Kaina, Lt (su PVM)

Vygantas Sliesoraitis 35403280271 Direktorius
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PRO HYPOCRATUS AG
СH-020.3.030.275-8 ŠVEICARIJA

Vygantas Sliesoraitis Direktorius

2003 02/09/2003 272 (2006-12-31 d.)

Privati medicinos įstaiga, gydymo bei konsultacinė klinika

Informacija apie 5 didžiausius įmonės dalyvius (savininkus/akcininkus/pajininkus)

Dalyvio vardas, pavardė/įmonės pavadinimas

info@kardiolita.lt

Žermena Balaišienė 8 5 2390550, zbalaisiene@gyvybesmedis.lt
Aktyvios veiklos pradžia

Informacija apie įmonės vadovus
Rezidavimo valstybė, laikino leidimo gyventi Lietuvoje numeris ir galiojimo 
data (nerezidentų atveju)

UAB "KARDIOLITA" LT261182417

LAISVĖS PER. 64 A, VILNIUS

8 5 2390501 8 5 2390502

_______________________________________________________,atstovaujama______________________________________________________(Pareiškėjas),
1) patvirtina, kad visa šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, galiojanti ir išsami. Pateikus neteisingą informaciją, UAB “Hansa lizingas” turi teisę vienašališkai nutraukti šios paraiškos
pagrindu sudarytą sutartį: 2) sutinka, jog UAB “Hansa lizingas” turi teisę prašyti bei gauti informaciją (sąskaitų apyvartą bei likučius, turto priklausomybę, reikalavimus Pareiškėjui ir kt.) žodžiu ir raštu
apie Pareiškėją ir jo atstovą (-us) iš visų trečiųjų asmenų (įskaitant finansų įstaigas, draudimo bendroves, registrus ir kt. tarnybas); 3) sutinka, kad žemiau nurodytais tikslais UAB “Hansa lizingas”
kreiptųsi į AB banką “Hansabankas” (toliau – Bankas) ir gautų (rinktų, susipažintų ir naudotųsi) duomenis apie Pareiškėjo banko sąskaitose sukauptas lėšas ir atliktas bei atliekamas operacijas per ne
ilgesnį kaip 12 (dvylikos) praėjusių mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo kreipimosi dienos, o Bankas teiktų (atskleistų, leistų naudotis ir susipažinti) UAB “Hansa lizingas” aukščiau nurodytus Pareiškėjo
duomenis, kuriuos Bankas tvarko kaip duomenų valdytojas. Pareiškėjo duomenys gali būti gaunami ir teikiami tik siekiant patikrinti ir įvertinti Pareiškėjo finansinę būklę ir patikimumą Pareiškėjui
pageidaujant pasinaudoti ar naudojantis UAB “Hansa lizingas” teikiamomis finansinėmis paslaugomis; 4) sutinka šioje paraiškoje nurodytu adresu, telefonu, faksu, el. pašto adresu gauti reklaminio bei
informacinio turinio pranešimus apie UAB “Hansa lizingas”, kitų Hansabank finansinės grupės įmonių bei bendrovės partnerių siūlomas naujas prekes ir paslaugas.
Taip*_________________________________________________________; _____________________________________________________, nesutinku su

(Pareiškėjo atstovo parašas) (Pareiškėjo atstovo parašas)
* Pasirašydamas prie žodžio „Taip“, Pareiškėjo atstovas sutinka ir pritaria visiems išdėstytiems teiginiams; pasirašydamas prie žodžio „Ne“, Pareiškėjo atstovas turi nurodyti, su kuo nesutinka.

registracijos pažymėjimas įstatai/nuostatai

atstovo paso (asmens tapatybės kortelės) kopija

finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita)vadovo paskyrimo dokumentas

įsigyjamo turto įvertinimas (nekilnojamojo turto atveju)įmonės veiklos aprašymas

UAB "Hansa lizingas"
Geležinio Vilko g. 18A
LT-08104 Vilnius, Lietuva
Tel. (8-5) 2786 400
Faks. (8-5) 2786 401
info@lizingas.lt
www.lizingas.lt

veiklos nuoma finansinis lizingas

mėnesio viduryje mėnesio pabaigoje



Trumpas įmonės veiklos aprašymas

Suma (valiuta)Sutarties pabaigos terminas

734003

693848

80000

Valstybė Suma, Lt Valstybė

Lietuva 330306 Lietuva

Rusija 189847 Lietuva

Lietuva 19118 Lietuva

Lietuva 7693 Lietuva

Lietuva

520 153

533 780

Pareiškėjo patvirtinimas
Vardas, pavardė Parašas ir antspaudas Pareigos

Pildo UAB "Hansa lizingas"
Kredito komiteto Nr. Sutarties Nr. Vadybininkas (vardas, pavardė), parašas

70000

1 313 768

ghj

337 182

Data

Pagrindinė veikla

Privati medicinos įstaiga, kurią sudaro gydomoji klinika (kardiochirurginės, ortopedinės ir kt. operacijos) ir konsultacinė klinika (specialistų 

Pagrindiniai produktai ir pajamų pagal juos paskirstymas (%)

4%UAB "SLS" paskola 2007

Širdies chirurgijos centras UAB Limedika

Debitoriai ir kreditoriai

2007-01 mėn. 63944 2006 m. 660182 255 272

Gydomoji klinika 80%, konsultacinė klinika 20% 

2006 m. pardavimus sudaro: kardiochirurgija, intervencinė kardiologija - 60%, konsultacinė klinika - 20%, plastinės operacijos - 6%,

diagnostika - 4%, ortopedinės operacijos - 3%, kitos - 6%.

Hansa lizingas lizingas 2009

Ataskaitinių ūkinių metų pardavimų apimtis, Lt

145691

Iš viso: Iš viso:

DB Ergo Lietuva Apex Medicus

UAB Vaisingumo klinika

Vygantas Sliesoraitis Direktorius

Viltechmeda

Įsiskolinimai daugiau kaip 30 d. Įsiskolinimai daugiau kaip 30 d.

Blue Bridge

UAB Medicina practika

Didžiausi skolininkai

Pavadinimas Pavadinimas

Skolos tiekėjams

100000

82397

Suma, Lt

192966

Per ankstesnį ataskaitinį laikotarpį, Lt Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ankstesnio laikotarpio pabaigoje

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Darbuotojų skaičius
Per ataskaitinį laikotarpį, Lt

Medicininė ir kt. įranga balansinė vertė  2.726.445 Lt

Pagrindinis ilgalaikis turtas (plotas, inventorinė ir balansinė vertė, transporto priemonės, pagaminimo metai)

14 000 000

Pareiškėjo finansiniai įsipareigojimai

Palūkanų dydis 

Fiziniai asmenys paskola 2007 0%

Pardavimų prognozė ateinantiems ūkiniams metams, Lt

UAB "SK IMPEX Medicinos diagnostikos centras", UAB "Baltijos Amerikos klinika", "Nortway" medicinos centras.

Trumpa rinkos apžvalga

9 873 740

Kreditorius
Įsipareigojimų rūšis (paskolos, lizingas, faktoringas, 
garantijos, laidavimai)

UAB "Limedika" - 17%, 90 d., UAB "Johnson&Johnson - 10%, 30 d., UAB "Ilsanta" - 6%, 30 d., Nacionalinis kraujo centras - 4%, 30 d.,

UAB "Ivolina" - 3%, 30 d.

Pagrindiniai konkurentai (nurodant pareiškėjo ir konkurentų rinkos dalis (%))

Įmonės klientai - daugiausia pavieniai (kardiochirurginiai, kardiologiniai, ortopediniai, diagnostiniai) pacientai, 2006 m. buvo tik vienas klientas, 

kuris sudarė 12% pajamų, tai Gazprom draudimo kompanija Sogaz

Pagrindiniai tiekėjai (jiems tenkanti tiekimų dalis (%), gaunami mokėjimo atidėjimai dienomis)

Pagrindiniai klientai (jiems tenkanti pardavimų dalis (%))

konsultacijos, diagnostika, tyrimai ir procedūros).

DB Sogaz 


