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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 100%

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

Jeļena Savčenko

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%

114
no

01.01.2019.

līdz

30.06.2019.
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Valdes ziņojums par VAS Latvijas Loto darbību 2019. gada 6 mēnešos
VAS „Latvijas Loto” ir valsts kapitālsabiedrība, kas starptautiski atzītā sociālās
atbildības, drošības un kvalitātes līmenī organizē licencētas valsts mēroga izlozes, virzot
patērētājus spēlei sociāli atbildīgā, drošā un legālā vidē, un kapitālsabiedrības peļņa
nonāk valsts budžetā, kas ļauj to novirzīt sabiedrības vajadzībām.
2019 gada 6 mēnešos VAS ”Latvijas Loto” izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi
ir sasniegti un darba uzdevumi izpildīti, kā arī kopumā nodrošināta kapitālsabiedrības
darbība un ilgtspējīga attīstība atbilstoši VAS „Latvijas Loto” darbības attīstības
stratēģijai1.
VAS „Latvijas Loto” saimnieciskā darbība pārskata periodā tika balstīta uz
ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un ilgtspējīgu spēļu politiku, sniedzot pakalpojumus
sociāli atbildīgā veidā, nodrošinot pircēju interešu aizsardzību, tajā skaitā uzņēmuma
darbībā izslēdzot krāpšanas un pretlikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas iespējamību.
VAS Latvijas Loto finanšu rādītāji par 2018.gada 6 mēnešiem un 2019.gada 6
mēnešiem2
Rādītājs
Bilances kopsumma, EUR
Neto apgrozījums, EUR
Neto peļņa, EUR
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%)
Pašu kapitāla atdeve ROE (%)
Aktīvu atdeve ROA (%)
EBITDA3
EBITDA rentabilitāte (%)
Pašu kapitāls/Aktīvi vid. vērt. (%)

2018.gada 6 mēnešu
rezultāts
15 048 071
20 083 189
3 322 928
16,5
38,0
22,1
5 186 888
25,8
56,0

2019.gada 6 mēnešu
rezultāts
15 694 889
22 114 743
3 431 781
15,5
35,2
21,9
5 366 492
24,3
58,0

Visi 2019.gada 1.pusgada ietvaros veiktie uzdevumi tika finansēti no VAS
„Latvijas Loto” saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek saņemtas
valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi).
Sociāli atbildīga, tiesiska, kvalitatīva un ilgtspējīga uzņēmuma darbība, pārvaldība
un attīstība.
Pārskata periodā nodrošināta kapitālsabiedrības darbības atbilstība atbildīgas
spēles, kvalitātes un drošības starptautiskajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām,
tajā skaitā izvietots brīdinājuma uzraksts “Neiesakām līdz 18 gadiem” uz visiem skaitļu
izložu kuponiem un momentloteriju biļetēm. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par
veselīgu un atbildīgu dzīvesveidu, turpināta sadarbība ar Baltijas e-sporta līgu un
aktualizēta kampaņa Esi līdzsvarā. Kampaņas moto: Dzīvo aizrautīgi – spēlē atbildīgi!.
Tā atgādina, cik būtisks ikdienas ritmā ir balanss – starp spēli un atbildību, starp sportu
un izklaidi, starp virtuālo un reālo.
Saņemts FM un PKC atzinums Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanai.
Provizoriskie, neauditētie rezultāti 2019.gada 6 mēnešos.
3
EBITDA aprēķināts, pielietojot metodoloģiju – peļņa pirms nodokļiem un amortizācijas.
1
2
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2019.gada pirmajā pusgadā 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 un kvalitatīvu izložu īstenošanas procesu organizēšanu un norisi,
atbilstošu uzņēmuma darbības risku vadību.
Pārskata periodā uzturēta Pasaules Loteriju Asociācijas drošības kontroles
standarta – WLA/SCS:2016 – prasību izpilde un darbības procesu 100% atbilstība
Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam, kā arī atbilstība 4. (augstākajam) līmenim
World Lottery Association (Pasaules loteriju asociācijas) Atbildīgas spēles ietvaram.
Kapitālsabiedrības atbilstība Eiropas Loteriju Atbildīgas spēles standartam apliecināta
2019.gada maijā veiktā ārējā audita rezultātu ziņojumā.
2019.gada sākumā, ievērojot Atbildīgas spēles programmu, tika izvērtēta
Atbildīgas spēles plāna 2018.gadam izpilde un apstiprināts plāns ar 2019.gadā
veicamajiem pasākumiem. Tā ietvaros veikta pārmērīga azarta un tā riska mazināšanas
pasākumu pētījumu apkopošana un starptautiskās pieredzes izvērtēšana. Turpināta
interneta veikala atbildīgas spēles rīku darbības pilnveidošana. Ieviesta pašizslēgušos
personu reģistrēšana, atbilstoši pieprasījumiem liedzot tām dalību interaktīvajās izlozēs.
Novērtēta sociālā ietekme plānotajām izlozēm – divām momentloterijām un septiņām
interaktīvajām momentloterijām.
2019.gada pirmajā pusgadā kapitālsabiedrība iniciatīvā Ilgtspējas indekss jau otro
gadu saņēmusi apliecinājumu par atbilstību visaugstākajai - Platīna kategorijai.
Pārskata periodā pirmo reizi tika izstrādāts VAS “Latvijas Loto” Ilgtspējas
pārskats par 2018.gadu, publicējot to kapitālsabiedrības mājaslapā.
2019.gada 1.pusgadā turpināta informācijas drošības sistēmas pilnveidošana,
iegādāts nepieciešamais programmnodrošinājums un divu datu centru dalītais datu
masīvs.
2019.gada sākumā Latvijas Loto uzstādīts un notestēts jauns skaitļu izlozes
SuperBingo lototrons.
Pārskata periodā izstrādāts un ieviests projekts iLOTO internetveikala slodzes
balansēšanai.
2019.gada 1.pusgadā īstenotas Eiropas Konkurences likuma un Noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, saistīto
risku identificēšana un vadība, iekšējo dokumentu izstrāde un darbinieku apmācības, kā
arī veikta klientu izpētes procesa pilnveidošana. Latvijas Loto mājaslapā publiskota
informācija par VAS “Latvijas Loto” 2018.gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai. Saskaņā ar Finanšu ministrijas, Pārresoru
koordinācijas centra (turpmāk – PKC) un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas
pieprasījumiem nodrošināta atbilžu sniegšana par NILTFN likuma prasību izpildi
kapitālsabiedrībā.
2019.gada 6 mēnešos klientiem sniegts atbalsts tirdzniecības vietās, sociālajos
tīklos, uzņēmuma mājaslapā, izmantojot informatīvo tālruņa līniju un elektronisko pastu.
Pārskata periodā kapitālsabiedrība veica atbilstošu komunikāciju ar ieinteresētām pusēm,
saskaņā ar Latvijas Loto darbībā ieinteresēto pušu izvērtējumu.
2019.gada 1.pusgadā nodrošināta 100% pieejamība Latvijas Loto interneta
veikalam un centrālajai informācijas sistēmai.
Saskaņā ar personāla politiku, organizētas darbinieku apmācības kvalitātes,
drošības, korporatīvās un sociālās atbildības jomā, par tirdzniecības un izložu
noteikumiem, kā arī apmeklētas nozarei saistošās konferences, semināri, darba grupas un
apmācības.
Vadības ziņojums
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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 un izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus.
2019.gada sākumā apstiprināts Vides aizsardzības plāns un noteiktie vides aizsardzības
politikas īstenošanas mērķi 2019.gadam.
Sociālo mērķu sasniegšanai un papildus ieguldījuma sabiedrībā veikšanai
pārskata periodā īstenota Latvijas Loto Labo mērķu programma, kuras prioritāte ir ar
bērnu labklājību saistītu projektu atbalstīšana. Programmas ietvaros 2019.gada 1.pusgadā
izmaksāti ziedojumi 15 950 eiro apmērā.
2019.gada 6 mēnešos kapitālsabiedrības pārstāvji piedalījās nozarei saistošo
regulējošo normatīvo aktu izstrādes un to projektu apspriešanas un saskaņošanas
procesos.
2019.gada pirmajā pusgadā kapitālsabiedrība turpināja dalību Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Kvalitātes biedrībā, nodrošinot
dalībnieku sapulču un rīkoto semināru apmeklējumu, kā arī sekojot līdzi darba grupās
izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot kapitālsabiedrības viedokļa sniegšanu Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par Azartspēļu un izložu nozares politikas
pamatnostādņu 2019.-2026.gadam projektu un par likumprojektu Grozījumi Azartspēļu
un izložu likumā.
Kapitālsabiedrība piedalījās 2019.gada aprīlī FM izveidotajā darba grupā, lai
nodrošinātu normatīvā regulējuma izstrādi Latvijas simtgades Nacionālās loterijas
organizēšanai.
Lai veicinātu Latvijas Loto atpazīstamību un ieguldījumu sabiedrībā, veikta
praktikantu apzināšana un studentu piesaiste praksē, publiskojot prakses vietas portālā
Prakse.lv un piedaloties Banku augstskolas karjeras dienās. Lai veicinātu jauniešu izvēli
par profesijas izvēli un parādītu nacionālā loteriju uzņēmuma daudzpusīgo ikdienu,
Latvijas Loto iesaistījās 2019.gada Ēnu dienā.
Latvijas Loto nodrošināja dalīšanos labās prakses pieredzē ar Latvijas Kvalitātes
biedrību un AS SEB banku par kapitālsabiedrības paveikto kvalitātes, drošības un
korporatīvās sociālās atbildības jomās.
Latvijas Loto sniegta iespēja darbinieku bērniem izprast vecāku profesijas un
darbu, iesaistoties projektā Darbā bērni.
2019.gada janvārī Latvijas Loto saņēma apliecinājumu par atbilstību VID
padziļinātās sadarbības programmas augstākajam – Zelta līmenim.
Pārskata periodā valde ir izpildījusi akcionāra un padomes uzdevumus, saskaņā ar
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja un padomes lēmumiem, regulāri iesniedzot
pieprasīto informāciju un ziņojot par sasniegtajiem darba rezultātiem, t.sk. iesniedzot
Pārskatu par VAS “Latvijas Loto” darbības rezultātiem 2018.gadā, darbu izpildes gaitu,
kapitālsabiedrības pārvaldību un darbību ietekmējošiem riskiem, kā arī par
kapitālsabiedrības attīstības iespējām.
2019.gada 1.pusgadā veikti kapitālsabiedrības darbībai un attīstībai nepieciešamie
iepirkumi, ievērojot nepieciešamo saskaņojumu ar padomi un informācijas sniegšanu
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
Izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma prasībām, nodrošināta komunikācija ar Pārresoru koordinācijas centru.
Lai īstenotu VAS “Latvijas Loto” darbības caurskatāmību un atklātību,
kapitālsabiedrības mājaslapā publicēta informācija, atbilstoši Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam.
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2019.gada 6 mēnešos kapitālsabiedrība nodrošinājusi uzdevumu deleģēšanu un
darbības kontroli saistītajai sabiedrībai SIA Latloto Nams.
Esošu un jaunu produktu attīstība.
2019.gada 6 mēnešos kapitālsabiedrība turpināja pilnveidot momentloteriju
produktu portfeli, ieviešot jaunus momentloteriju produktus: momentloteriju Maģija ar
cenas punktu 1 eiro un lielo laimestu 9 000 eiro un momentloteriju Labirints ar cenas
punktu 2 eiro un lielo laimestu 30 000 eiro.
Pārskata periodā turpināta interaktīvo momentloteriju produktu portfeļa
papildināšana, izstrādājot un iesniedzot IAUI apstiprināšanai noteikumus 6 jaunām
interaktīvajām momentloterijām. Katra interaktīvā izloze ir izvērtēta, piemērojot VAS
“Latvijas Loto” sociālās ietekmes novērtēšanas rīku, kā arī veikta interaktīvo izložu
testēšana starptautiskā laboratorijā, saņemot atbilstības sertifikātus.
2019.gada sākumā, atbilstoši 2017.gada 23.maijā Ministru kabineta lēmumam,
Latvijas Loto darbības paplašināšanai, interaktīvo azartspēļu projekts tika pilnībā
sagatavots tirdzniecības uzsākšanai. Pamatojoties uz 23.01.2019. publiskotās valdības
“Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību”
“Nodokļu politikas” 15.punktā noteiktajam “Ierobežosim azartspēļu pieejamību.
Pilnveidosim azartspēļu un izložu nozares regulējumu, aktīvi cīnoties ar nelegālajām
azartspēlēm un izlozēm, pastiprinot reklāmas uzraudzību” un tai sekojošajā finanšu
ministra J.Reira 15.02.2019. rezolūcijā Nr.1.6-1/1-1/2882 un attiecīgā FM valsts
sekretāres, Latvijas Loto valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves rezolūcijā Latvijas Loto
noteiktajam, uzsākti procesi projekta ieviešanas apturēšanai. VAS “Latvijas Loto” valde
ir sniegusi nepieciešamo informāciju Finanšu ministrijai par pastāvošajiem riskiem
projekta pārtraukšanas gadījumā, kā arī ziņojusi, ka kapitālsabiedrībai ļoti būtisks ir MK
lēmums par projekta turpmāko virzību turpmākai izdevumu ierobežošanai, jo īpaši –
turpmākai komunikācijai ar sadarbības partneriem. Jūnijā jautājums tika izskatīts MK un
atlikts.
Pārskata periodā veikti sagatavošanas darbi Čeku loterijas rezultātu publiskošanai
skaitļu izlozes SuperBingo TV izlozes raidījuma ietvaros, kā arī Latvijas Loto mājaslapā.
Lai sasniegtu dažādu mērķauditoriju, veicinātu Latvijas Loto atpazīstamību
sabiedrībā un virzītu spēlētājus spēlei legālā un sociāli atbildīgā vidē, īstenota virkne
produktu reklāmas kampaņu, īpaši informējot par Simtgades loterijas jauno sēriju,
aktuālām papildspēlem un starptautisko loteriju – Vikinglotto un Eurojackpot – laimestu
uzkrājumiem. Loterijai Vikinglotto izstrādāta un īstenota papildspēles Vikinglotto hokejs
reklāmas kampaņa televīzijā, internetā un tirdzniecības vietās.
Sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināts godināt Latvijas valsts simtgadi, rīkojot
nacionāla mēroga momentloterijas projektu Simtgades loterija. Projekta popularitāti
nodrošina loterijas biļetes mākslinieciski augstvērtīgais dizains un izvirzītais sabiedriskā
labuma mērķis – atbalsta stipendijas talantīgiem jauniešiem.
Pārskata periodā uzsākta sestās Simtgades loterijas biļešu sērijas tirdzniecība. Šīs
sērijas loterijas biļetes rotā piecu Latvijā atzītu mākslinieku – Pētera Postaža, Jura
Dimitera, Gunāra Kroļļa, Rolanda Grosa un Dainas Dagnijas – darbi, kas turpina
atspoguļot Latvijas vērtības. Uzsākta Simtgades loterijas septītās sērijas mākslas darbu
atlase un dizaina izstrāde. Pateicoties Finanšu ministrijas un Izglītības ministrijas
atbalstam, organizējot Simtgades loteriju, daļa no VAS “Latvijas Loto” iemaksātām
dividendēm katru gadu tiek novirzīta izcilāko Latvijas vidējo izglītības iestāžu absolventu
stipendijām. 2019.gada 1.pusgadā Finanšu Ministrijas izveidota komisija apstiprināja
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vienreizēja atbalsta 500 EUR apmērā saņemšanu 356 Latvijas Simtgades stipendijai
pieteiktajiem jauniešiem.
2019.gadā turpināta komunikācija ar uzņēmuma ieinteresētajām pusēm, atbilstoši
Latvijas Loto Komunikācijas plānam. Aktuālākie Latvijas Loto jaunumi publicēti
mājaslapā www.latloto.lv, ziņu portālos, kā arī sociālajos medijos Twitter, Draugiem.lv,
Facebook, Instagram, YouTube.
Tirdzniecības vietu un izplatīšanas kanālu attīstība.
2019.gada 6 mēnešos kapitālsabiedrības loteriju termināli uzstādīti 863
tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Lai veicinātu produktu atpazīstamību un to popularizēšanu, kapitālsabiedrība
sadarbojās ar Narvesen, Maxima Latvija, Circle K un citiem tirdzniecības tīkliem,
īstenojot izložu produktu mārketinga aktivitātes tirdzniecības tīklu izložu pārdošanas
vietās.
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības darbības attīstībai, kā arī klientu apkalpošanas
kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamo jaunākas paaudzes izložu pārdošanas
tehnoloģiju, 2019.gada 1.pusgadā, ievērojot prasības par darījumu saskaņošanu ar VAS
“Latvijas Loto” padomi un valsts kapitāla daļu turētāja informēšanu, noslēgts līgums par
jaunās paaudzes Wave X terminālu un programmnodrošinājuma iegādi.
Pārskata periodā veikti digitālā mārketinga darbi, turpinot uzlabot Latvijas Loto
interneta vietnes saturu, dizainu un funkcionalitāti, kā arī uzlabojot un pilnveidojot
komunikāciju ar klientiem.
Internetveikala spēlētajiem ieviesta iespēja autorizēties spēles kontā ar Swedbank
internetbanku, kā arī autorizēties un veikt maksājumus ar Citadele internetbanku.
Turpmākā attīstība.
Saskaņā ar Latvijas Loto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. -2021.gadam,
2019.gada III ceturksnī kapitālsabiedrība turpinās īstenot 2019.gadam noteiktos Latvijas
Loto darbības virzienus:
1. Sociāli atbildīga, tiesiska, kvalitatīva un ilgtspējīga uzņēmuma darbība,
pārvaldība un attīstība:
1.1. Uzturēt uzņēmuma darbības atbilstību Atbildīgas spēles, kvalitātes un
drošības starptautiskajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām;
1.2. Pilnveidot personāla vadības sistēmu, nodrošinot darbinieku kompetenci
darbības rezultātu sasniegšanai;
1.3. Nodrošināt klientu apmierinātību ar licencētu spēļu organizēšanas procesu
un norisi;
1.4. Nodrošināt uzņēmuma darbības vides attīstību un korporatīvo pārvaldību
ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai, korporatīvā tēla un atpazīstamības
stiprināšanai.
2. Esošu un jaunu produktu attīstība:
2.1. Nodrošināt esošo un jaunu skaitļu izložu un momentloteriju organizēšanas,
pārdošanas un attīstības procesu;
2.2. Apgrozījuma pieauguma veicināšanai organizēt un pilnveidot momentloteriju
un skaitļu izložu papildspēles;
2.3. Izpētīt un attīstīt jaunas kapitālsabiedrības darbības iespējas.
Vadības ziņojums
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3. Tirdzniecības vietu un izplatīšanas kanālu attīstība:
3.1. Pilnveidot tirdzniecības tīklu Latvijā, modernizējot on-line terminālus un
turpinot attīstīt sadarbību ar lieliem tirdzniecības tīkliem;
3.2. Turpināt attīstīt interneta tirdzniecības kanālus.
Risku vadība:
Latvijas Loto risku vadības politika un identificēto risku vadības pārskate un
aktualizācija nodrošina pasākumu kopumu, lai strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti
identificētu riskus un veiktu to novēršanas vai mazināšanas pasākumus. Esošā
kapitālsabiedrības likviditāte pilnībā nodrošina kapitālsabiedrības saistību izpildi.
Notikumi pēc pārskata perioda beigām:
2019.gada 31.jūlijā akcionāru sapulcē, pamatojoties uz finanšu ministra
2019.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.253, tika nolemts, līdz konceptuālā ziņojuma “Par VAS
“Latvijas Loto” interaktīvo azartspēļu darbību” apstiprināšanai Ministru kabinetā,
nekavējoties apturēt VAS “Latvijas Loto” iesaistīšanos interaktīvo azartspēļu tirgū.
Laika posmā no neauditētā 2019.gada 6 mēnešu saīsinātā finanšu pārskata
sagatavošanas brīža līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav bijuši citi notikumi, kas
būtiski ietekmētu finanšu pārskatu par periodu, kas noslēdzas 2019.gada 30.jūnijā.
Paziņojums par atbildību:
Pamatojoties uz VAS “Latvijas Loto” valdes rīcībā esošo informāciju, VAS
“Latvijas Loto” 2019.gada 6 mēnešu nerevidētais, saīsinātais finanšu pārskats sagatavots
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 2019.gada 6 mēnešos
apstiprināts 2019.gada 19.augusta valdes sēdē (valdes sēdes protokols Nr.32, lēmums
Nr.1.2.).

Vadības ziņojums
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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

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2019.g. 1.pusgads
EUR
22 114 743
(15 225 557)
6 889 186
(3 127 899)
(361 711)
47 379
(16 566)
1 392
3 431 781
3 431 781
3 431 781

2018.g. 1.pusgads
EUR
20 083 189
(13 586 737)
6 496 452
(2 904 282)
(291 441)
43 915
(20 525)
818
3 324 937
(2 009)
3 322 928
3 322 928
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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

30.06.2019.

31.12.2018.

EUR

EUR

666 787
666 787

768 003
768 003

564 000
992 705
757 755
99 327
2 413 787

564 000
1 032 504
778 237
177 087
2 551 828

2 840
77 136
79 976

2 840
77 136
79 976

3 160 550

3 399 807

13 232
188 550
59 163
21 495
282 440

55 620
145 509
56 004
12 767
269 900

960 070
202 367
86 831
636
1 249 904
11 001 995
12 534 339
15 694 889

1 080 472
652 587
142 145
4 460
1 879 664
12 432 103
14 581 667
17 981 474
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Bilance
Pasīvs
Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
a) pārējās rezerves
Pārskata perioda peļņa

30.06.2019.

31.12.2018.

EUR

EUR

1 400 000
1 545 988

1 400 000
1 545 988

Pašu kapitāls, kopā:

3 379 857
3 431 781
9 757 626

2 404 558
6 501 989
11 852 535

Uzkrājumi, kopā:

5 135 448
5 135 448

4 945 256
4 945 256

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

233 478
3 413
232 483
103 157
229 284
801 815
801 815
15 694 889

338 925
452 755
108 679
283 324
1 183 683
1 183 683
17 981 474

Uzkrājumi
Uzkrājumi
Kreditori

Bilances pasīvs
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Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)
30.06.2019.
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 (+)
Saņemtās dividendes (+)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes (-)
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

30.06.2018.
EUR

17 542 590
(6 298 877)
(15 950)
10 834
11 238 597
(7 374 331)
(49 312)
(7 416)
3 807 538

16 856 098
(6 089 911)
(19 740)
997
10 747 444
(6 666 519)
(614 529)
(528)
(7 416)
3 458 452

(118 280)
4 595
25 285
(88 400)

(143 220)
4 400
1 918
34 734
(102 168)

(5 149 246)
(5 149 246)
(1 430 108)
12 432 103
11 001 995

(4 661 691)
(4 661 691)
(1 305 407)
11 017 921
9 712 514
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019.g. 1. pusgadu
Ilgtermiņa
Akciju vai daļu
ieguldījumu
kapitāls
pārvērtēšanas
(pamatkapitāls)
rezerve
EUR
EUR

Pārējās
rezerves

Pārskata
perioda
peļņa

Pašu
kapitāls
kopā

EUR

EUR

EUR

Atlikums 2018. g. 30. jūnijā

1 400 000

1 625 026

2 404 558

3 322 928

8 752 512

Atlikums 2019. g. 30. jūnijā

1 400 000

1 545 988

3 379 857

3 431 781

9 757 626

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
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Neauditētā pusgada 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 darbinieku skaits

Padome
Valde
Pārējie
Kopā

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

2019.g. 1. pusgads
3
3
108
114

2018.g. 1. pusgads
3
3
100
106

2019.g. 1. pusgads
EUR

2018.g. 1. pusgads
EUR

1 473 748
1 187 517
286 231

1 275 088
1 028 347
246 741

520 430
126 335
646 765

466 402
112 311
578 713

456 172
109 086
565 258

388 466
92 639
481 105

210 915
50 810
261 725

173 479
41 791
215 270

37 320
8 990
46 310

32 970
7 943
40 913

109 998
26 498
136 496

86 776
20 904
107 680
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4. Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
VSAOI
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzņēmuma vieglo transp. nodoklis un transp. ekspl. nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Izložu un azartspēļu nodoklis, nodevas *
Valsts kapitāla izmantošana
Kopā

2019.g. 1. pusgads
Samaksāts
537 441
418 997
49 312
222
3 779
104 463
7 416
222
1 715 088
5 149 246
7 986 186

2018.g. 1. pusgads
Samaksāts
560 485
357 819
614 529
203
3 609
77 211
7 416
160
1 578 210
4 661 691
7 861 333

*Tai skaitā novirzītā pārmaksātā summa no uzņēmuma ienākuma nodokļa.

Pielikums
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