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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

Latvijas Loto

Sabiedrības juridiskais statuss

Valsts akciju sabiedrība

Vienotais reģistrācijas numurs,
vieta un datums

40003083998
1992.g. 24.jūlijā Rīgā
Pārreģistrācija 1996.g.28. jūnijā, Rīgā

Sabiedrības Juridiskā adrese

Meistaru iela 19/21, Rīga, LV-1050

Sabiedrības pamatdarbība

Valsts mēroga izložu organizēšana
NACE 2.red 92.00 Azartspēles un derības

Dalībnieki un to daļas īpatsvars %

LR Finanšu ministrija

Valsts kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Baiba Bāne

Atbildīgā darbiniece

Agija Leitāne - Šķēle

Padomes priekšsēdētājs

Nils Sakss

Padomes locekļi

Antra Duntava
Ingars Eriņš

Valdes priekšsēdētāja

Maija Kubli

Valdes locekļi

Edgars Lediņš
Jānis Pone

Vecāka grāmatvede

Marija Dajonova

Ziņas par radniecīgām sabiedrībām

SIA "Latloto nams"

Sabiedrības bankas konti

AS SEB banka
AS Citadele banka
AS Luminor Bank
AS Swedbank

Vidējais nodarbināto skaits
Pārskata periods

Informācija par sabiedrību

100%

100%

104
no

01.01.2018.

līdz

31.03.2018.
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Valdes ziņojums par VAS Latvijas Loto darbību 2018. gada 3 mēnešos
VAS Latvijas Loto 2018.gada 3 mēnešos izvirzītie nefinanšu un finanšu mērķi
ir sasniegti un darba uzdevumi izpildīti, atbilstoši VAS Latvijas Loto darbības
stratēģijai 2016. – 2018.gadam un 2018.gada saimnieciskās darbības plānam, kas
ietver šādus darbības virzienus:
1) Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība;
2) Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū);
3) Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli);
4) Produktu attīstība;
5) Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
VAS Latvijas Loto finanšu rādītāji par 2017.gada 3 mēnešiem un 2018.gada
3 mēnešiem1:
2017.gada 3 mēnešu 2018.gada 3 mēnešu
Rādītājs
rezultāts
rezultāts
Bilances kopsumma, EUR
15 595 802
17 927 211
Neto apgrozījums, EUR
8 134 033
10 587 614
Neto peļņa, EUR
1 399 481
1 803 494
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)
17,2
17,0
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)
14,0
15,2
Aktīvu atdeve ROA (%)
9,0
10,1
2
EBITDA
2 667 244
2 803 304
EBITDA rentabilitāte (%)
32,8
26,5
Pašu kapitāls/Aktīvi vid. vērt. (%)
67,1
69,7
Visi VAS Latvijas Loto saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to
īstenošanai tiek finansēti no VAS Latvijas Loto saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem
ieņēmumiem.
VAS Latvijas Loto saimnieciskā darbība ir balstīta uz ilgtspējīgu spēļu politiku,
sniedzot pakalpojumus sociāli atbildīgā veidā, mazinot atkarību riskus, virzot patērētājus
spēlei aizsargātā un kontrolētā vidē, kā arī nodrošinot sabiedrības interešu aizsardzību,
tajā skaitā uzņēmuma darbībā izslēdzot krāpšanās un pretlikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas iespējamību.
Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība.
2018.gada martā kapitālsabiedrībā veikti ārējās uzraudzības auditi par atbilstību
starptautiskajiem standartiem - ISO 9001:2015 (Kvalitātes vadības sistēmas standartam)
un ISO 27001:2013 (Informācijas drošības vadības sistēmas standartam), apliecinot
drošu, kvalitatīvu un sociāli atbildīgu izložu un loteriju īstenošanas procesu organizēšanu
un norisi.
Pārskata periodā Latvijas Loto nodrošināta Pasaules Loteriju Asociācijas drošības
kontroles standarta - WLA/SCS:2016 – prasību izpilde.

1
2

Provizoriskie, neauditētie rezultāti 2018.gada 3 mēnešos.
EBITDA aprēķināts, pielietojot metodoloģiju – peļņa pirms nodokļiem un amortizācijas.

Lappuse 4 no 14

Publisks

2018.gada 1.ceturksnī kapitālsabiedrības procesi nodrošināja 100% atbilstību
Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam, kā arī atbilstību 4. (augstākajam) līmenim
World Lottery Association (Pasaules loteriju asociācijas) Atbildīgas spēles ietvaram.
Pārskata perioda sākumā, ievērojot Atbildīgas spēles programmu, tika izvērtēta
Atbildīgas spēles plāna 2017.gadam izpilde un apstiprināts plāns ar 2018.gadā
veicamajiem pasākumiem. Tā ietvaros veiktas darbības pārmērīga azarta pētniecības
jomā, izzinot un izglītojot ieinteresētās puses, atjaunojot informatīvos materiālus,
nodrošinot interneta veikala Atbildīgas spēles rīku darbības pilnveidošanu un trīs plānoto
izložu sociālās ietekmes novērtēšanu.
2018.gada 1.ceturksnī iegādāts aprīkojums informācijas sistēmu testa vides
pilnveidošanai, biznesa darbības nepārtrauktības līmeņa paaugstināšanai.
Pārskata periodā turpināta videonovērošanas sistēmas modernizēšana, atbilstoši
aprīkojot vēl divas tirdzniecības vietas.
2018.gada 1.ceturksnī kapitālsabiedrības pārstāvji piedalījās nozarei saistošo
regulējošo normatīvo aktu izstrādes un to projektu apspriešanas un saskaņošanas
procesos.
2018.gadā turpināts darbs un konsultācijas ar speciālistiem par Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi prasību ieviešanu līdz 2018.gada maijam, kā arī Eiropas Konkurences
likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas
likuma prasību īstenošanai.
2018.gada 3 mēnešos veikts klientu atsauksmju apkopojums, atbilstoši atjaunojot
komunicējamās informācijas standartu. Sniegts nepārtraukts klientu atbalsts tirdzniecības
vietās, sociālajos tīklos, uzņēmuma mājas lapā, izmantojot informatīvo tālruņa līniju un
elektronisko pastu. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā, kas paredz no 2018.gada 1.janvāra
ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli no laimestiem virs 3000 eiro, nodrošināta klientu
informēšana par aktuālajām izmaiņām, izveidots informatīvais materiāls klientiem un
darbiniekiem, kā arī paskaidrojošs raksts un īpašs brīdinājuma logs mājas lapā par
izmaiņām.
Pārskata perioda 3 mēnešos nodrošināta 99,95% pieejamība Latvijas Loto interneta
veikalam un 100% pieejamība centrālajai informācijas sistēmai.
Kapitālsabiedrības sociālo mērķu sasniegšanai un papildus ieguldījuma sabiedrībā
veikšanai īstenota Latvijas Loto Labo mērķu programma, kuras ietvaros izmaksāti
ziedojumi 5800 eiro apmērā, par prioritāti izvirzot ar bērniem saistīto projektu atbalstu.
2018.gadā 3 mēnešos tika organizētas divas darbinieku apmācības kvalitātes,
drošības, korporatīvās un sociālās atbildības jomā. Veiktas ārējās un iekšējās apmācības
par tirdzniecības un izložu noteikumiem, apmeklētas nozarei saistošās konferences,
semināri, darba grupas un apmācības.
Pārskata periodā kapitālsabiedrība turpināja apzināt tās darbības ietekmi uz vidi,
rīkojoties sociāli atbildīgi un veicot pasākumus neatjaunojamo dabas resursu saglabāšanā,
turpinot vides aizsardzības pasākumu īstenošanu atbilstoši 2018.gada sākumā
apstiprinātajam Vides aizsardzības plānam un noteiktajiem vides aizsardzības politikas
īstenošanas mērķiem 2018.gadam.
Tirgus pilnveidošana (esošie produkti esošajā tirgū).
Ņemot vērā likumdošanas izmaiņas, kas paredz sākot ar 2018.gada 1.janvāri
ieturēt Iedzīvotāju ienākuma nodokli no laimestiem virs EUR 3 000, pārskata periodā
realizēti plānotie izložu apgrozījuma stabilitātes pasākumi - palielināts skaitļu izlozes
SuperBingo un LatLoto 5 no 35 laimestu fonds.
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Lai nodrošinātu dažādu mērķauditoriju sasniegšanu, veicinātu atpazīstamību
sabiedrībā un virzītu spēlētājus spēlei legālā vidē, īstenota virkne produktu reklāmas
kampaņu, īpaši uzsverot SuperBingo laimesta fonda izmaiņas, Latloto 5 no 35 zīmola
maiņu, aktuālās papildspēles un starptautisko loteriju -Vikinglotto un Eurojackpot laimestu uzkrājumus.
Sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināta 2017.gada uzsāktā iecere godināt
Latvijas valsts simtgadi, rīkojot īpašu nacionāla mēroga momentloterijas projektu
Simtgades loterija. Tas ir līdz šim nozīmīgākais un veiksmīgākais nacionālās
momentloterijas projekts Latvijas Loto vēsturē, kas guvis tik plašu iedzīvotāju atsaucību.
To nodrošina gan loterijas biļetes mākslinieciski augstvērtīgais dizains, gan izvirzītais
sabiedriskā labuma mērķis, gan arī lielais laimestu fonds un TV papildspēle. Simtgades
loterijas projekta ietvaros ikviens aicināts arī papildināt Latvijas simtgades vērtību
sarakstu interneta vietnē www.simtgadesvertibas.lv, kopā veidojot unikālu dāvanu
Latvijai valsts 100. dzimšanas dienā.
Pārskata periodā uzsākta Simtgades loterijas trešās sērijas pārdošana, un tās
dizains –veidots sadarbībā ar pieciem talantīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas
māksliniekiem, kuru gleznojumi turpina atspoguļot Latvijas vērtības. 2018.gada
1.ceturksnī iniciēta Simtgades loterijas ceturtās un piektās sērijas koncepcijas izstrāde.
2018.gada 3 mēnešos turpināta komunikācija ar visām uzņēmuma darbībā
ieinteresētajām pusēm, atbilstoši Latvijas Loto komunikācijas plānam. Aktuālākie
Latvijas Loto jaunumi publicēti mājas lapā www.latloto.lv, ziņu portālos, kā arī sociālajos
medijos Twitter, Draugiem.lv, Facebook.
Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli).
2018.gada trīs mēnešos kapitālsabiedrības loteriju termināli uzstādīti 861
tirdzniecības vietā visā Latvijā.
Pārskata periodā veiksmīgi turpināta sadarbības projekts ar SIA Maxima Latvija,
tās tirdzniecības tīklā veikalu kases zonās izvietojot momentloteriju produkciju, kā arī
nodrošinot loteriju terminālus katrā Maxima veikalā.
Ar mērķi paaugstināt klientu ērtību pakalpojumu iegādei, pārskata periodā
turpināta skaitļu izložu abonēšanas pakalpojuma ieviešana. 2018.gada martā abonēšanas
nosacījumus apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.
Lai veicinātu kapitālsabiedrības produktu atpazīstamību un to popularizēšanu,
panākta vienošanās ar Latvijas Loto lielāko sadarbības partneri - Narvesen Baltija – par
momentloteriju paraugu izvietošanu Narvesen veikalos uz servisa galdu letēm pie katras
kases.
Turpināti iepriekšējā gadā ieviestie projekti: LOTO gaismas reklāmas izvietošana;
reklāmu izvietošana kases aparātu ekrānos; Vikinglotto un Eurojackpot laimestu
uzkrājumu dispenseru eksponēšana.
2018.gada 3 mēnešos nodrošināti digitālā mārketinga darbi, uzlabojot Latvijas
Loto interneta vietnes saturu, dizainu un funkcionalitāti.
Produktu attīstība.
Izstrādāta jaunās momentloterijas Mode koncepcija (laimestu plāns, spēles
princips, dizains) ar lielo laimestu 55 000 euro, nodrošināta tās ražošana un pārdošanas
uzsākšana 2018. gada martā.
Pārskata periodā turpināts darbs IAUI 2017.gadā iesniegto pirmās kārtas
interaktīvo izložu noteikumu un dokumentācijas pilnveidošanā un otrās kārtas 10
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interaktīvajām izložu izstrādē, atbilstoši inspekcijas norādījumiem un interaktīvajām
izlozēm attiecināmo MK noteikumu prasībām.
Atbilstoši 2017.gada 23.maijā saņemtajam Ministru kabineta atbalstam Latvijas
Loto darbības paplašināšanai, pārskata periodā kapitālsabiedrībā turpināts darbs jaunā
projekta ieviešanai. Atbilstoši augstākminētajam MK lēmumam aktualizētajai Latvijas
Loto darbības stratēģija 2016.-2018.gadam, 2018.gada janvārī saņemts Finanšu
ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra saskaņojums, attiecīgi to apstiprinot
padomes sēdē un izskatot akcionāru sapulcē.
Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja.
2018.gada 3 mēnešos nodrošināta kapitālsabiedrības darbība un ilgtspējīga
attīstība, atbilstoši aktualizētajai VAS Latvijas Loto Darbības attīstības stratēģijai
2016.g.-2018.g.
2018.gada janvārī kapitālsabiedrība iestājās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamerā. Pārskata periodā turpināta Latvijas Loto dalība Latvijas Kvalitātes biedrībā.
2018.gada 3 mēnešos kapitālsabiedrība veica atbilstošu komunikāciju ar ieinteresētām
pusēm, saskaņā ar veikto Latvijas Loto darbībā ieinteresēto pušu izvērtējumu.
Pārskata periodā valde ir izpildījusi akcionāra un padomes uzdevumus, saskaņā ar
valsts kapitāla daļu pārstāvja un padomes lēmumiem, regulāri ziņojot par sasniegtajiem
darba rezultātiem, darbu izpildes gaitu, kapitālsabiedrības pārvaldību un
kapitālsabiedrības attīstības iespējām.
Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma prasībām nodrošināta komunikācija ar Pārresoru koordinācijas centru.
2018.gada 3 mēnešos atbilstoši Finanšu ministrijas noteiktajai kārtībai valde
sniegusi informāciju Finanšu ministrijas kapitālsabiedrības atbildīgajam darbiniekam un
padomei par valdes darbu un sēdēs izskatītajiem nozīmīgākajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem.
Pārskata periodā nodrošināta dalība FM Azartspēļu un izložu pamatnostādņu
izstrādes darba grupas sanāksmē un kapitālsabiedrības viedokļa sniegšana par
pamatnostādņu azartspēļu un izložu organizēšanas jomā mērķi un diskutējamām tēmām.
Lai īstenotu VAS Latvijas Loto darbības caurskatāmību un atklātību, tajā skaitā
atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
noteiktajam, kapitālsabiedrības mājaslapā regulāri publicēta informācija, kas saistīta ar
Latvijas Loto nefinanšu un finanšu mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.
Pārskata periodā kapitālsabiedrība nodrošinājusi uzdevumu deleģēšanu un
darbības kontroli saistītajai sabiedrībai SIA Latloto Nams.
Darbības virzieni nākamajam pārskata periodam – 2018.gada II ceturksnim,
saskaņā ar apstiprināto stratēģiju:
1. Tirgus pilnveidošana (esošie produkti, esošajā tirgū):
1.1. Nodrošināt esošo skaitļu loteriju un momentloteriju izložu organizēšanas un
pārdošanas procesu;
1.2. Apgrozījuma plāna izpildei organizēt un pilnveidot momentloteriju un skaitļu
loteriju papildspēles;
1.3. Nodrošināt esošo spēļu modernizāciju;
2. Tirgus attīstība (pārdošanas vietas, izplatīšanas kanāli):
2.1. Paplašināt tirdzniecības vietu skaitu Latvijā, turpinot attīstīt sadarbību ar
lieliem tirdzniecības tīkliem;
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2.2. Turpināt attīstīt interneta veikalu;
3. Produktu attīstība:
3.1. Uzsākt jaunu loteriju projektu ieviešanu;
3.2. Jaunas kapitālsabiedras darbības iespējas;
3.3. Ieviest interaktīvās azartspēles;
4. Kvalitāte, drošība un korporatīvā sociālā atbildība:
4.1. Nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes un drošības standartiem
un LR normatīvo aktu prasībām, apliecinot to ar ISO 9001, ISO 27001,
WLA/SCS standartu sertifikātu nepārtrauktības īstenošanu;
4.2. Nodrošināt klientu apmierinātību ar izložu un loteriju procesu organizēšanu
un norisi;
4.3. Uzturēt Atbildīgas spēles standarta principus visos uzņēmuma darbības
procesos, nodrošinot atbilstību Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam
100% apmērā;
5. Uzņēmuma darbības vides attīstība un ilgtspēja:
5.1. Pilnveidot personāla vadības sistēmu, nodrošinot darbinieku kompetenci
darbības rezultātu sasniegšanai;
5.2. Nodrošināt uzņēmuma korporatīvo pārvaldību ilgtermiņa stratēģisko mērķu
sasniegšanai, korporatīvā tēla un atpazīstamības stiprināšanai;
5.3. Attīstīt uzņēmuma procesu vadības sistēmas.
Laika posmā no neauditētā 2018.gada 3 mēnešu saīsinātā finanšu pārskata
sagatavošanas brīža līdz pārskata apstiprināšanas dienai būtiski notikumi, kas ietekmētu
kapitālsabiedrības darbību, nav notikuši.
Paziņojums par atbildību:
Pamatojoties uz VAS Latvijas Loto valdes rīcībā esošo informāciju, VAS Latvijas
Loto 2018.gada 3 mēnešu nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats sastādīts saskaņā ar
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par VAS Latvijas Loto aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai
zaudējumiem.
Valdes ziņojums par VAS Latvijas Loto darbību 2018.gada 3 mēnešos apstiprināts
2018.gada 08.maija valdes sēdē (valdes sēdes protokols Nr.19, lēmums Nr.6.2.).
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa
Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Pārskata perioda peļņa

1

2018.g. I cet.
EUR
10 587 614
(7 077 567)
3 510 047
(1 546 990)
(159 809)
6 303
(6 153)
96
1 803 494
1 803 494
1 803 494

1

2017.g. I cet.
EUR
8 134 033
(4 949 269)
3 184 764
(1 382 910)
(139 919)
1 675
(17 765)
603
1 646 448
(246 967)
1 399 481
1 399 481

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas stājās spēkā 01.01.2018.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Bilance
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas utml.tiesības
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:
II. Pamatlīdzekļi:
Nekustamie īpašumi:
a) Zemes gabali
b) Ēkas un inženierbūves
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecības objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi, kopā:
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Citi ilgtermiņa debitori
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā:
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Preces laimestiem
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi, kopā:
II. Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori, kopā:
III. Nauda
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:
Aktīvu kopsumma:

Bilances aktīvs

31.03.2018.

31.12.2017.

EUR

EUR

639 681
639 681

687 998
687 998

564 000
1 092 203
863 055
112 167
2 631 425

564 000
1 112 102
895 462
112 167
2 683 731

2 840
30 340
33 180

2 840
30 340
33 180

3 304 286

3 404 909

28 473
143 945
56 004
475
228 897

46 072
110 117
156 189

981 206
480 855
60 794
2 534
1 525 389
12 868 639
14 622 925
17 927 211

1 201 266
291 385
109 976
3 277
1 605 904
11 017 921
12 780 014
16 184 923
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Bilance
Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
a) pārējās rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata perioda peļņa

31.03.2018.

31.12.2017.

EUR

EUR

1 400 000
1 625 026

1 400 000
1 625 026

Pašu kapitāls, kopā:

1 239 136
5 827 113
1 803 494
11 894 769

1 239 136
5 827 113
10 091 275

Uzkrājumi, kopā:

5 045 486
5 045 486

4 756 198
4 756 198

Kreditori
Īstermiņa kreditori:
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori, kopā:
Kreditori, kopā:
Pasīvu kopsumma:

329 439
390 280
91 489
175 748
986 956
986 956
17 927 211

379 794
629 392
98 537
229 727
1 337 450
1 337 450
16 184 923

Uzkrājumi
Uzkrājumi

Bilances pasīvs
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)
31.03.2018.
EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)
Maksājumi piegādātājiem,darbiniekiem,pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)
Ziedojumi (-)
Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Laimestu izmaksas (-)
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)
Izdevumi procentu maksājumiem (-)
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)
Pamatdarbības neto naudas plūsma
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)
Saņemtie procenti (+)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

Naudas plūsmas pārskats

31.03.2017.
EUR

8 904 470
(3 166 531)
(5 800)
169
5 732 308
(3 577 675)
(238 740)
(528)
(3 818)
1 911 547

7 120 221
(2 547 037)
(16 330)
330
4 557 184
(2 716 908)
(168 629)
(3 818)
1 667 829

(65 523)
4 400
294
(60 829)

(121 134)
1 046
(120 088)

1 850 718
11 017 921
12 868 639

1 547 741
9 467 306
11 015 047

Lappuse 11 no 14

Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2018.g. I ceturksni
Ilgtermiņa
Akciju vai daļu
ieguldījumu
kapitāls
pārvērtēšanas
(pamatkapitāls)
rezerve
EUR
EUR

Pārējās
rezerves
EUR

Iepriekšējo
periodu
nesadalītā
peļņa
EUR

Pārskata
perioda
peļņa

Pašu
kapitāls
kopā

EUR

EUR

Atlikums 2017. g. 31. martā

1 400 000

1 704 064

489 149

4 999 908

1 399 481

9 992 602

Atlikums 2018. g. 31. martā

1 400 000

1 625 026

1 239 136

5 827 113

1 803 494

11 894 769

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

Neauditētā ceturkšņa pārskata pielikums
1.Vispārīgie principi
Neauditētais finanšu pārskats sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumam. Piemērotie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi un
politikas nav mainījušās. Politikas ir konsekventi piemērotas, atspoguļojot datus par pārskatos
ietvertajiem periodiem, ja atsevišķos gadījumos nav noteikts citādi. Peļņas vai zaudējumu
aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās
metodes.

2.Vidējais nodarbināto skaits

3.Personāla izmaksas kopā
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
Ražošanas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
Pārdošanas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
Administrācijas personāla darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
- tajā skaitā:
Padomes atlīdzība
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā
Valdes darba samaksa
- darba alga
- VSAOI darba devēja d.
- kopā

Pielikums

2018.g. I cet.

2017.g. I cet.

104

101

2018.g. I cet.
EUR

2017.g. I cet.
EUR

634 064
511 460
122 604

559 137
452 831
106 306

223 840
53 742
277 582

189 252
44 377
233 629

198 974
47 507
246 481

185 896
43 604
229 500

88 646
21 355
110 001

77 683
18 325
96 008

16 485
3 971
20 456

16 431
3 876
20 307

43 428
10 462
53 890

34 857
8 223
43 080
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Neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.

4. Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā
2018.g. I cet.
Samaksāts
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
321 734
VSAOI
180 373
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
238 740
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
100
Uzņēmuma vieglo transp. nodoklis un transp. ekspl. nodoklis
3 285
Pievienotās vērtības nodoklis
49 324
Nekustamā īpašuma nodoklis
3 818
Dabas resursu nodoklis
112
Izložu nodoklis un nodevas
907 440
Kopā
1 704 926

Pielikums

2017.g. I cet.
Samaksāts
82 927
150 835
168 629
95
1 725
56 901
3 818
22
921 584
1 386 536
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