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Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums

"LATLOTO NAMS"

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģ. numurs, vieta un datums

40003423460, Rīga, 16.12.1998.

Sabiedrības adrese (juridiskā un pasta)

Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050

Sabiedrības pamatdarbība

NACE red.2 68.20 sava vai nomāta nekustamā
īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana,
NACE red.2 46.19 plaša sortimenta preču
vairumtirdzniecības starpnieku darbība

Dalībnieki un to daļas īpatsvars %

VAS "Latvijas Loto" 100%

Valdes loceklis

Diāna Dilba

Neauditēto gada pārskatu sagatavoja

grāmatvedis Marija Dajonova

Pārskata gads

no

Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība

EUR

Vidējais darbinieku skaits

10
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Vadības ziņojums
Par SIA "Latloto nams" neauditēto saimniecisko darbību 2018. pārskata gadā
SIA "Latloto nams" (turpmāk arī Sabiedrība), kas dibināta 1998.gadā kā VAS "Latvijas Loto"
saistītā sabiedrība, un šobrīd ir tās meitas sabiedrība ar vienīgo dalībnieku, prioritārie darbības virzieni,
ievērojot SIA "Latloto nams" Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteikto,
nemainīgi ir VAS "Latvijas Loto" īpašumā esošā un nomātā nekustamā īpašuma un tirdzniecības vietu
apsaimniekošana Rīgā un Latvijas reģionos un mantu laimestu iegāde un piegāde mātes sabiedrībai tās
pamatdarbības izložu organizēšanas jomā nodrošināšanai. Sadarbība starp mātes un meitas sabiedrībām
tiek veikta pamatojoties uz Pilnvarojuma līgumu nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un Mantu laimestu
piegādes pakalpojuma līgumu, ievērojot VAS „Latvijas Loto” kā valsts mēroga izložu organizētājam
izvirzītās prasības.
Turpinot SIA “Latloto nams” vispārējā stratēģiskā mērķa - “Veicinot mātes sabiedrības VAS
„Latvijas Loto” izvirzīto mērķu sasniegšanu, veikt mātes sabiedrības īpašumā esošā un nomātā
nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu un nodrošināt tās organizēto valsts mēroga izložu
laimestu piegādes procesu, sniedzot pakalpojumus, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” kvalitātes vadības
standartu noteiktajam kvalitātes un drošības līmenim”, realizāciju, 2018. saimnieciskā gada periodā
SIA „Latloto nams” ir pildījusi uzdevumus mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto” saimnieciskās
darbības atbalstam, tai skaitā mātes sabiedrībā izvirzīto nefinanšu mērķu sasniegšanas atbalstam.
Sabiedrība, ar sava personāla starpniecību, ikdienas darbībā veic mātes sabiedrības
saimnieciskās darbības procesos izmantojamā nekustamā īpašuma un tā telpu apsaimniekošanas vadību.
2018.gada saimnieciskās darbības periodā, ņemot vērā gada darba plānā paredzētos uzdevumus, ir
nodrošināta telpu atjaunošanas remontdarbu izpilde 4. stāva telpās biroja ēkā Meistaru ielā 19, Rīgā,
izveidojot jaunas mātes sabiedrības komercdarbībai nepieciešamas darba vietas, nodrošināta citu
nepieciešamo remontdarbu izpilde biroju ēku Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā telpās.
Nodrošināta tirdzniecības vietas Driksas ielā 5, Jelgavā jumta remonta darbu izpilde. Veikts
nepieciešamais iekārtu un aizsargmehānismu remonts vai to nomaiņa tirdzniecības vietās, to pastāvīgas
darbības nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo darba telpu iekārtošana centrālajā un reģionu nodaļu
birojos. Nodrošināti nepieciešamie ārkārtas saimnieciskas dabas pasākumi.
Visā pārskata periodā ir nodrošināta profesionāla darba spēka piesaiste, veikta regulāra mātes
sabiedrības tirdzniecības vietu un cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas
vadība. Nodrošināta telpu regulāra uzkopšana, logu mazgāšana, noliktavu un biroju sakārtošana,
atkritumu un makulatūras izvešanas koordinēšana, nepieciešamā apkārtējās vides sakārtošana atbilstoši
gadalaikam (sniega segas un ledus tīrīšana, zālāja pļaušana, tekņu tīrīšana u.c.)
Pārvaldot mātes sabiedrībai piederošos nekustamos īpašumus, Sabiedrība nodrošina brīvo
nedzīvojamo telpu iznomāšanas procesu vadību - nomas līgumu slēgšanu, nomas līgumu noteikumu
izpildes kontroli un citu ar nomas attiecību kārtošanu saistīto jautājumu risināšanu, tai skaitā ar to
saistīto citu fizisku un juridisku darbību izpildi savu pilnvaru robežās. Pārskata periodā atbilstoši telpu
nomas līguma noteikumiem ir noslēgts viena nomas līguma termiņa pagarinājums, regulāri ir
apsekotas iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10, Rīgā un, ievērojot nomas
līgumu prasības, sniegti norādījumi nomniekiem par nekustamajam īpašumam Rīgā, Meistaru ielā
19/21 piegulošās vasaras terases izvietošanas un pagalma teritorijas sakārtošanas nosacījumiem un
svētku rotājumu izvietošanas nosacījumiem uz ēku fasādēm un piegulošajā teritorijā. Visi nekustamā
īpašuma nomas maksājumi tiek veikti savlaicīgi, parādsaistību nav.
SIA " Latloto nams", kā meitas sabiedrība, kas tika dibināta, lai sniegtu atbalstu mātes
sabiedrības VAS "Latvijas Loto" prioritāri nosprausto mērķu sasniegšanai, ievērojot savus nefinanšu
mērķus, pārskata periodā ir turpinājusi veikt visas nepieciešamās darbības mātes sabiedrībai kā valsts
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mēroga izložu organizētājam noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību
nodrošināšanai īpašumu apsaimniekošanas un laimestu iegādes un piegādes procesos. Ir veiktas
regulāras tirdzniecības vietu apsekošanas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu nepārtrauktu
darbību, kā arī nodrošināta telpu drošība un to fiziska kontrole remontdarbu norises laikā. Divas reizes
pārskata periodā ir notikusi sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto” rīkotajās apmācībās
saistībā ar ISO un WLA kvalitātes un drošības standartu prasību nodrošināšanu saistīto sabiedrību
darbībā korporatīvās pārvaldības ietvarā. Nodrošināta sabiedrības vadības dalība VAS „Latvijas Loto”
Drošības foruma sēdēs. Ievērojot VAS „Latvijas Loto” uzdevumus un valsts mēroga izložu procesu
norises dinamiku un izmaiņas nodokļu politikā, pārskata periodā ir veikts pastāvīgs darbs, nodrošinot
fiziskas dabas, dokumentālus un līgumu noslēgšanas procesus, saistībā ar izlozēm nepieciešamo mantu
laimestu iegādi un piegādi mātes sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās
kvalitātes un drošības prasības.
Saskaņojot savas darbības ar uzņēmuma stratēģijā SIA “Latloto nams noteikto vīziju: “Efektīvs,
kontrolēts un pieredzējis VAS “Latvijas Loto” pamatdarbības atbalsta funkciju izpildītājs.”- SIA
"Latloto nams" ikdienas darbs, ievērojot visu komercdarbību regulējošo normatīvo aktu un savstarpēji
noslēgto līgumu prasības, ir vērsts uz augstas kvalitātes un efektīva pakalpojuma sniegšanu mātes
sabiedrībai - VAS "Latvijas Loto" kā licencēta valsts mēroga izložu organizētāja funkciju
nodrošināšanai, ievērojot starptautisko nozares standartu loteriju organizētājam izvirzītās drošības
prasības, atbilstoša nekustamā īpašuma, kurā atrodas Centrālā loteriju operētājsistēma, un tirdzniecības
tīkla apsaimniekošanai, kā arī izložu mantu laimestu savlaicīgas un prasībām atbilstošas piegādes
pakalpojumu nodrošināšanai. Efektīva un pienācīga pakalpojuma sniegšanai ir atjaunots un uzlabots
uzņēmuma materiāli tehniskais nodrošinājums.
Visi SIA “Latloto nams” saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to īstenošanai
pārskata periodā ir finansēti no uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem
(netiek izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai citi finansēšanas avoti). SIA
"Latloto nams" Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteiktie apgrozījuma, peļņas
un citi finanšu rādītāji pārskata periodam ir izpildīti.
Komercsabiedrība ir pabeigusi 2018. finanšu gadu ar sekojošiem neauditētiem rezultātiem1:
Rādītāji
Neto apgrozījums, EUR
EBITDA
EBIT
Neto peļņa vai zaudējumi, EUR
Bilances kopsumma, EUR
Pašu kapitāls, EUR
Naudas atlikums perioda beigās, EUR
Kapitālieguldījumi, EUR
Koeficienti
EBITDA rentabilitāte
Bruto rentabilitāte (Bruto peļņa/neto apgr.)%
Neto rentabilitāte (Neto peļņa/neto apgr.)%
Kopējā likviditāte (reizes)

1

Provizoriskie, neauditētie rezultāti 2018.gadā.
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2018. gads
583 062
40 383
37 232
37 220
236 957
209 173
209 425

2017. gads
710 280
54 655
51 417
43 417
229 102
206 687
218 892

14 816

367

6.9
12.3
6.4
8.0

7.7
11.2
6.1
10.0
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2018. gads
10
17.8
15.7

Koeficienti
Vidējais nodarbināto skaits
Pašu kapitāla atdeve, %
Aktīvu atdeve, %

2017. gads
10
21.0
19.0

Valdes atbildība
"SIA "Latloto Nams" valdes loceklis ir pilnībā atbildīgs par SIA "Latloto Nams" finanšu un
grāmatvedības dokumentiem, kā arī gada neauditētajā pārskatā sniegto informāciju, kas ir sagatavota
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un uzskatāmi atspoguļo sabiedrības saimniecisko darījumu un
īpašuma stāvokli. Grāmatvedības dokumentu sagatavošana ir balstīta uz komercsabiedrības
grāmatvedības uzskaiti un kopā ar attiecīgajiem ierakstiem reģistros patiesi un godīgi atspoguļo
sabiedrības finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātus.”
Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus. Sabiedrības kopējās saistības
nepārsniedza sabiedrības aktīvus. Sabiedrībai ārvalstīs nav reģistrētas pārstāvniecības un filiāles.
Sabiedrības vadība uzskata, ka šī finanšu pārskata sagatavošanā ir piemērojams darbības turpināšanas
pieņēmums.
Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas
No pārskata gada pēdējās dienas līdz gada neauditētā pārskata sagatavošanas dienai nav notikuši nekādi
starpgadījumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata novērtējumu.
Ziņas par padomes, valdes un vadības locekļiem izsniegtajiem galvojumiem un ķīlām
Valdes locekļiem izsniegto galvojumu un ķīlu nav.
SIA "Latloto Nams" 2018. gada neauditētā pārskata sagatavošanā konsekventi tika izmantotas
grāmatvedības kārtošanai noteiktās uzskaites metodes un ievēroti atbilstoši grāmatvedības standarti, kā
arī pārskats ir sagatavots pamatojoties uz komercsabiedrības darbības attīstības un turpināšanas
koncepciju.
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Bilance uz 2018.gada 31.decembri
Piezīmes
numurs

Aktīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālie ieguldījumi, kopā:
II. Pamatlīdzekļi:
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļi, kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Krājumi, kopā:
II. Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori, kopā:
III. Naudas līdzekļi
Apgrozāmie līdzekļi, kopā:
Aktīvu kopsumma:

31.12.2018.
EUR

175
175

-

14 582
14 582
14 757

4 908
4 908
4 908

3.

217
217

182
182

4.
5.
6.
7.

11 143
1 412
3
12 558
209 425
222 200
236 957

6
4 322
792
5 120
218 892
224 194
229 102

1.

2.

8.

Pielikums no 12. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Bilance uz 2018. gada 31.decembri
Piezīmes
numurs

Pasīvs
1. Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves:
a) pārējās rezerves
Pārskata gada peļņa

31.12.2018.
EUR

9.

Pašu kapitāls, kopā:
3. Kreditori:
Īstermiņa kreditori:
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori, kopā:
Kreditori, kopā:
Pasīvu kopsumma:

10.
11.
12.
13.
14.

Pielikums no 12. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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31.12.2017.
EUR

2 840

2 840

169 113
37 220
209 173

160 430
43 417
206 687

7 684
66
7 666
3 048
9 320
27 784
27 784
236 957

3 012
7 303
3 375
8 725
22 415
22 415
229 102
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes
numurs
Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa
Bruto peļņa
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Pārskata gada peļņa

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pielikums no 12. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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2018
EUR

2017
EUR

583 062
(511 482)
71 580
(35 891)
1 589
(46)
37 232
(12)
37 220
37 220

710 280
(630 870)
79 410
(27 964)
2
(31)
51 417
(8 000)
43 417
43 417
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Naudas plūsmas pārskats par 2018. gadu
(pēc tiešās metodes)

I. Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+)
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējie pamatdarbības izdevumi (-)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-)
Pamatdarbības neto naudas plūsma
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes (-)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
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

31.12.2018.
EUR
714 806
(670 067)
44 739
(5 820)
38 919

31.12.2017.
EUR
880 578
(821 077)
59 501
(11 868)
47 633

(13 652)
(13 652)

(444)
(444)

(34 734)
(34 734)
(9 467)
218 892
209 425

(59 465)
(59 465)
(12 276)
231 168
218 892

Pielikums no 12. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu un 2018.gadu

Atlikums 2016. gada 31.decembrī
Peļņas pārnešana
Pārskata gada peļņa
Sabiedrības rezervju palielinājums
Peļņas sadalīšana dividenžu izmaksai
Atlikums 2017.gada 31.decembrī
Peļņas pārnešana
Pārskata gada peļņa
Sabiedrības rezervju palielinājums
Peļņas sadalīšana dividenžu izmaksai
Atlikums 2018.gada 31.decembrī

Akciju vai
daļu
kapitāls
(pamatkapitāls)

Pārējās
rezerves

Iepriekšējo
gadu
nesadalītā
peļņa

Pārskata
gada peļņa

Pašu
kapitāls
kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

69 958
(69 958)
43 417

222 734
43 417
(59 465)
206 687
37 220
(34 734)
209 173

2 840

2 840

149 936

69 958

10 494

(10 494)
(59 465)
43 417

160 430

8 683
2 840

169 113

(8 683)
(34 734)
-

Pielikums no 12. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa
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43 417
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Gada pārskata pielikumi
1. Grāmatvedības politika
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR).
Pārskata sagatavošanas pamats
Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu" nosacījumus.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.
Pašu kapitāls sastādīts pēc horizontālās shēmas.
Pielietotie grāmatvedības principi
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1. Pieņemts, ka komercsabiedrība darbosies arī turpmāk;
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kādas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:
- pārskatā ir iekļauta tikai līdz bilances sastādīšanas dienai gūtā peļņa;
- ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gados, vai iepriekšējos
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas
dienu;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.
Maznozīmīgie posteņi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, apvienoti ar nozīmīgiem posteņiem, lai nedarītu
pārskatu pārāk detalizētu. Bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla
izmaiņu pārskatā tādi apvienoti posteņi ir un to detalizējums sniegts pielikumā;
8. Saimnieciskie darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Pārskata periods ir 12 mēneši no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā - euro (EUR).
SIA" Latloto nams" neveic darījumus ārvalstu valūtā.
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ietver datorprogrammu lietošanas tiesību jeb licenču iegādes izmaksas, no kurām
atskaitīta uzkrātā amortizācija. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības,
atskaitot uzkrāto nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineāras metodes.
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Sabiedrības grāmatvedība kā pamatlīdzekļus uzskaita kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, ja tās atbilst
visiem šiem nosacījumiem:
1. sabiedrība tās tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai izmantotu preču ražošanai,
pakalpojumu sniegšanai, iznomāšanai (kustamas ķermeniskas lietas) vai administratīvā nolūkā
(sabiedrības pārvaldes vajadzībām vai citām vajadzībām, piemēram, citu pamatlīdzekļu darbības
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uzturēšanai, sabiedrības pamatdarbībai būtisku darba drošības vai vides aizsardzības prasību izpildes
nodrošināšanai);
2. sabiedrība tās paredz izmantot ilgāk nekā vienu gadu un sagaida, ka no to turēšanas tiks saņemti
saimnieciskie labumi;
3. to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā viens parastās darbības cikls;
4. sabiedrība spēj noteikt to vērtību.
Pēc vadības novērtējuma pamatlīdzekļi tika atzīti sākot no 70 EUR.
Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineāras metodes. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti pēc atlikušās
vērtības.
Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk aprēķināt no datuma, kad pamatlīdzekļi iespējams sāk izmantot paredzētajiem
mērķiem.
Transportlīdzekļi
20 %
Pārējie pamatlīdzekļi 20; 33; 33; 50 %
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tās ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību
un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie
radušies.
Krājumu novērtēšana
Saņemtās un izsniegtās preces un pakalpojumus uzskaita ar datorprogrammas "Horizon" palīdzību. Prece ir
uzskaitīta pamatojoties uz nepārtrauktās inventarizācijas metodi. Krājumi novērtēti izmantojot metodi " Pirmais
iekšā-pirmais ārā" ( FIFO). Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā 28.12.2018.
Avansa maksājumi par precēm
Avansa maksājumi par precēm tika uzrādīti bez PVN. Jā avansa maksājumi veikti ārzemju valūta, gada pārskata
vajadzībām tie uzrādīti euro pēc ECB valūtas kursa uz bilances datumu.
Debitoru parādi
Debitoru parādi ir reāli un salīdzināti. Šaubīgiem debitoru parādiem izveidoti uzkrājumi. Bezcerīgie debitoru
parādi norakstīti zaudējumos. Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto (iegādes) vērtībā, no sākotnējās vērtības,
atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos
gados atzīta debitoru parada atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumus
nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Parādu
uzskata par nedrošu, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas nolēmumu pasludināts
maksātnespējas process, ja parāds noteiktajā termiņā, kā arī pēc atgādinājuma saņemšanas nav samaksāts, ja
parādnieks ir apstrīdējis parāda piedziņas tiesības. Visi debitoru parādi izveidojās pirms 31.12.2018.
Neto apgrozījums. Ieņēmumu atzīšanas principi.
Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta
tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši
saistīti ar apgrozījumu.
Ieņēmumus atspoguļo, ņemot vērā saimnieciskā darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas – neto vērtība (no ieņēmumiem tika atskaitīta ilgtermiņa
ieguldījumu norakstīšanas vērtība, vai pārdošanas izdevumi);
Procentu ieņēmumi - pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.
Ieņēmumi no ārvalsts valūtas svārstības rezultātiem – neto vērtība.
Nākamo periodu izmaksas
Postenī atspoguļotas maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata
gadiem.
Parādi kreditoriem
Kreditoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības
reģistros, tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru uzskaites datiem. Pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma piemērošanas noteikumiem visi kreditoru parādi varbūt ilgtermiņa un īstermiņa, izņemot - posteņi
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„Uzkrātās saistības” un „Atvasinātie finanšu instrumenti” varbūt tikai īstermiņa kreditoru parādi. Šie parādi ir
sadalīti attiecīgi īstermiņa vai ilgtermiņa parādos (saistības). Īstermiņa saistības - saistības, kas radušās parastās
darbības laikā un par tām jānorēķinās ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc bilances datuma. Ilgtermiņa saistības saistības, par kurām sabiedrībai būs jāsāk maksāt ne ātrāk kā gadu pēc pārskata gada beigām. Kredīta vai līzinga
saistības tiek sadalītas attiecīgi īstermiņa un ilgtermiņa daļā.
Pārējie kreditori
Šajā postenī tika uzrādīti kreditoru parādi, kuri nav uzrādīti citos posteņos, t.sk.: aprēķinātā, bet neizmaksātā
alga, parāds norēķinu personām, kļūdaini saņemtās summas un citi.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem.
Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem
mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas. Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata
gadā uzkrātajām neizmantotajām atvaļinājumu dienām, sabiedrības grāmatvedībā uzskaita kreditora sastāvā
postenī "Uzkrātās saistības".
Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem.
Uzkratās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datuma vēl nav
saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā
noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz bilances
datumā noteiktajām nodokļu likmēm, saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām. Veikta nodokļu saistību salīdzināšana ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem.
Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus
informāciju par komercsabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja
notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie
ir būtiski. Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz gada pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu
ietekmēt gada finanšu rādītājus nav notikuši.
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu gadu,
sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
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Gada pārskata pielikumi
2. Skaidrojums pie bilances posteņiem uz 31.12.2017. un 31.12.2018.
Skaidrojumi pie bilances posteņiem - aktīvs

1. Nemateriālie ieguldījumi
Licences
Sākotnējā vērtība
uz 31.12.2017.
Iegādāts
uz 31.12.2018.
Nolietojums
uz 31.12.2017.
Aprēķinātais
uz 31.12.2018.
Atlikusī vērtība
uz 31.12.2017.
uz 31.12.2018.

Nemateriālie
ieguldījumi
kopā

188
188

188
188

13
13

13
13

175

175

Nemateriālie ieguldījumi bilancē ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Nemateriālo ieguldījumu atlikumi uz
28.12.2018. pārbaudīti inventarizācijā. Visi 2018. gadā iegādātie nemateriālie ieguldījumi ir apmaksāti.

2. Pamatlīdzekļi
Pārējie
pamatlīdzekļi

Sākotnējā vērtība
Uz 31.12.2016.
Iegādāts
Norakstīts
uz 31.12.2017.
Iegādāts
Pārdots
uz 31.12.2018.
Nolietojums
uz 31.12.2016.
Aprēķinātais
Norakstīts
uz 31.12.2017.
Aprēķinātais
Norakstīts
uz 31.12.2018.
Atlikusī vērtība
uz 31.12.2016.
uz 31.12.2017.
uz 31.12.2018.

14 702
367
(254)
14 815

Kopā

(12 012)
17 430

14 702
367
(254)
14 815
14 628
(12 012)
17 430

6 923
3 238
(254)
9 907
3 138
(10 197)
2 848

6 923
3 238
(254)
9 907
3 138
(10 197)
2 848

14 628

7 779
4 908
14 582

7 779
4 908
14 582

Pamatlīdzekļi nav apgrūtināti. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti atlikušajā vērtībā. Pamatlīdzekļu atlikumi
pārbaudīti inventarizācijā 2018. gada 28. decembrī. Uz 31.12.2018. saimnieciskajā darbībā izmanto
pamatlīdzekļus ar nulles vērtību - 7 gab. Sākotnējā šo pamatlīdzekļu vērtība sastāda EUR 1 754.69.
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Skaidrojums pie bilances posteņiem (turpinājums)

3. Izejvielas, mazvērtīgais inventārs
31.12.2018.
EUR
217
217

31.12.2017.
EUR
182
182

31.12.2018.
EUR
5 186
5 186
(5 186)
-

31.12.2017.
EUR
5 192
5 192
(5 186)
6

Kopā:

31.12.2018.
EUR
52
9 448
963
680
11 143

31.12.2017.
EUR
13
3 640
669
4 322

Kopā:

31.12.2018.
EUR
1 249
163
1 412

31.12.2017.
EUR
792
792

Kopā:

31.12.2018.
EUR
3
3

31.12.2017.
EUR
-

Kopā:

31.12.2018.
EUR
766
208 659
209 425

31.12.2017.
EUR
138
218 754
218 892

Mazvērtīgais inventārs
Kopā:

4. Pircēju un pasūtītāju parādi
Rezidentu parādi par precēm un pakalpojumiem
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība, kopā
Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem
Pircēju un pasūtītāju bilances vērtība, kopā
Uzkrājuma šaubīgiem debitoru parādiem
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi 31.12.2017.
Uzkrājumu palielinājums
Uzkrājumi 31.12.2018.

Kopā, EUR
5 186
5 186

5. Citi debitori

Norēķini ar personālu
Uzņēmuma ienākuma nodokļa pārmaksa
Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Citi

6. Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas
Darba alga un VSAOI par janvāri

7. Uzkrātie ieņēmumi
Pārskata gada ieņēmumi pēc nākamā gada rēķiniem
Pakalpojumi par 2018.g. decembri

8. Nauda

Nauda kasē
Nauda norēķinu kontos

Valūta
EUR
EUR
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Skaidrojums pie bilances posteņiem - pasīvs

9. Informācija par sabiedrības pamatkapitālu
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 10 daļām ar nominālo vērtību 284,00 EUR par vienu daļu.
Sabiedrības īpašnieki:
VAS "Latvijas Loto"
Kopā:

Daļu skaits
10
10

Daļu skaits
10
10

31.12.2017.
2 840
2 840

Kopā:

31.12.2018.
EUR
7 684
7 684

31.12.2017.
EUR
-

Kopā:

31.12.2018.
EUR
66
66

31.12.2017.
EUR
3 012
3 012

Kopā:

Atlikums uz
31.12.2018.
EUR
2 860
3 043
1 760
3
7 666

Atlikums uz
31.12.2017.
EUR
3 009
2 698
1 593
3
7 303

31.12.2017.
EUR
3 003

Kopā:

31.12.2018.
EUR
3 048
3 048

Kopā:

31.12.2018.
EUR
7 368
1 952
9 320

31.12.2017.
EUR
6 902
1 823
8 725

31.12.2018.
2 840
2 840

10. No pircējiem saņemtie avansi

Avansi apliekamie ar 21% PVN
pievienotas vērtības nodoklis atskaitīts no avansiem

11. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa)

Parādi piegādātājiem par pakalpojumiem

12. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva

13. Pārējie kreditori (īstermiņa)

Norēķini par darba algu
Ieturējumi no darbiniekiem pēc izpildrakstiem

372
3 375

14. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem
Rēķini par iepriekšējo gadu, kuri saņemti pēc pārskata datuma
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Gada pārskata pielikumi
3. Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem
15. Neto apgrozījums
31.12.2018.
EUR

31.12.2017.
EUR

Kopā:

583 062
583 062

710 280
710 280

Kopā:

31.12.2018.
EUR
433 875
4 658
45 959
10 716
42
467
3 138
13
12 614
511 482

31.12.2017.
EUR
541 322
6 421
47 096
11 027
41
2 266
3 238
19 459
630 870

Kopā:

31.12.2018.
EUR
25 868
6 124
1 925
460
1 514
35 891

31.12.2017.
EUR
19 685
4 644
1 725
573
1 337
27 964

Kopā:

31.12.2018.
EUR
1 573
16
1 589

31.12.2017.
EUR
2
2

Darbības veids
Pamatdarbības ieņēmumi

16. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Izmaksu veids
Preču iepirkšanas un piegādes izmaksas
Pārējās izmaksas
Personālā izmaksas strādniekiem
Sociālās iemaksas
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem (-) (+)
Pamatlīdzekļu nolietojums
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Ēkas uzturēšanas izdevumi

17. Administrācijas izmaksas
Izmaksu veids
Administrācijas alga
Sociālie maksājumi
Gada pārskata un revīzijas izdevumi
Bankas pakalpojumi
Citi administrācijas izdevumi

18. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pamatlīdzekļu izslēgšanas neto rezultāts
Citi ieņēmumi
Saņemtās nokavējuma nauda no VID

Pamatlīdzekļu izslēgšanas ieņēmumi
Pamatlīdzekļu izslēgšanas izdevumi

3 389
(1 816)
1 573

Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts
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SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Skaidrojums pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

19. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Kopā:

31.12.2018.
EUR
46
46

31.12.2017.
EUR
31
31

Kopā:

31.12.2018.
EUR
12
12

31.12.2017.
EUR
8 000
8 000

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

20. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju
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SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Gada pārskata pielikumi
4. Vispārīgā informācija
21. Gada nodarbināto skaits
Vidējais nodarbināto skaits2

22. Personāla izmaksas kopā
-

darba alga
VSAOI
tajā skaitā:
Valdes darba samaksa
- darba alga
- VSAOI
Kopā

2018.gads
10

2017.gads
10

2018. gads
EUR
88 667
71 827
16 840

2017. gads
EUR
82 542
66 871
15 671

25 868
6 124
31 992

19 685
4 644
24 329

23. Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
VSAOI
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Kopā:

2018. gads
Samaksāts
13 888
24 205
5 820
41
3 19
165
29 837
74 275

2017. gads
Samaksāts
13 044
22 739
11 868
41
377
165
36 827
85 601

24. Darījumi ar saistītām personām
Saistītās personas ir mātes Sabiedrība VAS "Latvijas Loto", kurai pieder 100% SIA "Latloto nams" kapitāla
daļu. VAS "Latvijas Loto" kontrolē meitas sabiedrības SIA "Latloto nams" darbību pieņemot ar pamatdarbību
saistītus lēmumus.

2

Vidējais darbinieku skaits aprēķināts, saskaņā ar gada pārskata un konsolidētā gada pārskata likuma 7.pantu.
20

SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais gada pārskats par periodu
no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Saistīta persona

VAS "Latvijas Loto"
kopā

Saistītām
personām
pārdotās preces
un sniegti
pakalpojumi

No saistītām
personām
iegādātās
preces un
saņemti
pakalpojumi

487 345
487 345

-

Aprēķinātās
dividendes

34 734
34 734

Debetā

Kredītā

Saistīto
personu
parādi

Parādi
saistītajām
personām

-

-

Darījumiem ar saistītām personām piemērojamie noteikumi un nosacījumi:
*Preces tiek pārdotas saistītām personām par normālajām (parastajām) tirgus cenām.

25. Likviditātes risks
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

26. Ziņas par padomes, valdes un vadības locekļiem izsniegtajiem galvojumiem un ķīlām
Valdes locekļiem izsniegto galvojumu un ķīlu nav.

27. Ziņas par ārpusbilances saistībām (galvojumi un ķīlas citām fiziskām un juridiskām
personām, to apjoms un risks)
Sabiedrības vadība nesniedza galvojumus un ķīlas citām personām.

28. Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme uzņēmuma darbībā
Tādu līgumu nav.
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