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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums mogo

Sabiedrības juridiskais statuss AS

Reģistrācijas numurs, vieta un datums LV50103541751

Rīga, 2012. gada 3. maijs

Juridiskā un biroja adrese Skanstes iela 50

Rīga, LV-1013, Latvija

Akcionārs

Valdes locekļi

Padomes locekļi Ramona Miglāne, no 2014. gada 5. augusta

Uldis Judinskis, no 2014. gada 5. augusta

Ieva Judinska-Bandeniece, no 2014. gada 5. augusta 

Pārskata periods 2016. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

2015. gada 1. janvāris – 30. jūnijs

Iepriekšējais pārskata periods Bilancei 2015. gada 1. janvāris – 31. decembris

Kopš 03.11.2016:

Mogo Finance S.A. (98%)

9, Allee Scheffer, L-2520 

Luxembourg 

Mārtiņš Bandenieks, no 2017. gada 24. oktobra

Iepriekšējais pārskata periods Peļņas vai zaudējumu aprēķinam

Edgars Egle, valdes priekšsēdētājs no 2017. gada 15. marta

Aleksandrs Čerņagins valdes loceklis no 2017. gada 15. marta
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība un finanšu rezultāti

2017. gada pirmie seši mēneši Sabiedrībai bija ļoti straujš peļņas palielināšanas laiks, ievērojami uzlabojot izsniegto aizdevumu portfeļa kvalitāti un

uzņēmuma operatīvās darbības efektivitāti. Sabiedrības apgrozījums sasniedza 6,3 miljonus eiro (31% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo

periodu), EBITDA – 3,7 miljonus eiro (29% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu) un neto peļņa 2,1 miljonus eiro (50% pieaugums,

salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu). 2017. gada 30. jūnijā līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeļa bruto vērtība sasniedza 29,6 miljonus eiro

(11% pieaugums, salīdzinot ar 2016. gada 31. decembri). 

▪ Ātrs atbalsts bez liekām formalitātēm – Sabiedrība nodrošinās nepieciešamos naudas līdzekļus dažu stundu laikā.

▪ Atklāta komunikācija un pielāgošanās – atklātība un elastīga pieeja ikviena klienta vajadzībām ir Sabiedrības pamatvērtības. Tas ļauj sasniegt

savstarpēji izdevīgu risinājumu ikvienā situācijā. 

▪ Ilgtermiņa attiecības – Sabiedrībai ir svarīga ilgtermiņa sadarbība ar visiem klientiem, kas nodrošina savstarpēju ieguvumu. Sabiedrība vienmēr

uzklausa klientu atsauksmes un ieteikumus darbības pilnveidošanai.

Sabiedrības misija ir piedāvāt viegli pieejamu un tikpat viegli atdodamu aizdevumu klientiem, kuriem nepieciešams ātri un vienkārši iegūt papildu

naudas līdzekļus vai kuri vēlas iegādāties transportlīdzekli.

2017. gada pirmajos sešos mēnešos Sabiedrība turpināja strādāt, lai īstenotu savu misiju – piedāvāt ātri un viegli pieejamus finanšu nomas

pakalpojumus. Sabiedrība turpināja veikt apjomīgas resursu investīcijas informācijas sistēmu risinājumu attīstībā, lai tuvākajā nākotnē arvien uzlabotu

tās operatīvo darbību, automatizējot esošos procesus, vienlaicīgi ceļot klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu. 

Vērtības

Vīzija

Sabiedrības vīzija ir kļūt par vadošo, klientiem draudzīgāko un pieejamāko transportlīdzekļa aizdevumu ar izpirkumu un finanšu līzingu risinājumu

uzņēmumu Latvijā. 

2017. gada 4. septembrī

Vispārīga informācija

AS „mogo” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir vadošais uzņēmums transportlīdzekļu aizdevuma ar izpirkumu un finanšu līzinga (auto iegādei) tirgū pēc

līzinga objektu skaita. Sabiedrība Latvijā sniedz ātrus un ērtus pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, piedāvājot

transportlīdzekļu finanšu līzinga darījumus līdz 10 000 eiro apmērā un transportlīdzekļu aizdevuma ar izpirkumu darījumus līdz 50 000 eiro apmērā ar

termiņu līdz sešiem gadiem. Finansējums tiek piedāvāts tiešsaistē, izmantojot Sabiedrības tīmekļa vietni un mobilo mājas lapu, klātienē klientu

apkalpošanas centros, kā arī auto tirdzniecības partneru pārdošanas centros.

Sabiedrības uzdevums ir piedāvāt klientiem viegli pieejamus, ātri noformējamus, ērtus transportlīdzekļa aizdevumus ar izpirkumu un finanšu līzinga

risinājumus. Lai sasniegtu šo mērķi, Sabiedrība piedāvā klientiem tieši viņu vajadzībām pielāgotus risinājumus un augsta līmeņa apkalpošanu un

pieejamību. Sabiedrība sadarbojas ar plašu transportlīdzekļu tirdzniecības vietu tīklu, kur klientiem ir iespējams iegādāties transportlīdzekli, saņemot

Sabiedrības finansējumu

Misija, vīzija un vērtības 

Misija
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Aleksandrs Čerņagins

2017. gada pirmie seši mēneši bija veiksmīgi sadarbībā ar transportlīdzekļu tirgotājiem un izplatīšanas starpniekiem. Transportlīdzekļu pārdevēju

sadarbības tīkls ir devis būtisku ieguldījumu transportlīdzekļu finanšu līzinga apjoma pieaugumā un, lai veicinātu ciešu sadarbību ar partneriem

transportlīdzekļu tirdzniecības jomā, Sabiedrība tiem piedāvā dažādus partnerības risinājumus un individuālu pieeju pieteikumu efektīvai izskatīšanai,

kā arī nodrošina ar dažādiem mārketinga materiāliem un kopēju mārketinga kampaņu veikšanu.

2017. gada pirmajos sešos mēnešos Sabiedrība turpināja īstenot dažādus mārketinga pasākumus, izmantojot gan TV, radio un interneta reklāmas,

gan vides reklāmas. Minētie pasākumi ir palīdzējuši palielināt zīmola atpazīstamību un nostiprināt Sabiedrības pozīcijas zīmola atpazīstamības ziņā

transportlīdzekļu aizdevumu un finanšu līzinga sektorā.

Valdes loceklis

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. sptembrī šo vadības ziņojumu parakstīja:
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. sptembrī šo vadības ziņojumu parakstīja:

2017. gada 4. septembrī

AS mogo vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatdokumentiem un

ar starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpposma finanšu informācija" un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem,

saistībām, finansiālo stāvokli 2017. gada 30. jūnijā, darbības rezultātiem un naudas plūsmām par periodu, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā.

Sabiedrības vadība apliecina, ka ir izmantotas atbilstošas un konsekventas grāmatvedības politikas un vadības aplēses. Sabiedrības vadība apliecina,

ka, sagatavojot finanšu pārskatu, izmantots piesardzības princips, kā arī darbības turpināšanas princips. Sabiedrības vadība apliecina, ka ir atbildīga

par atbilstošas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, kā arī par Sabiedrības aktīvu uzraudzību, kontroli un saglabāšanu.

Sabiedrības vadība ir atbildīga par kļūdu, neprecizitāšu un/vai apzinātu datu sagrozīšanas apzināšanu un novēršanu. Sabiedrības vadība ir atbildīga

par Sabiedrības darbības nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normu prasībām.

Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem.

Aleksandrs Čerņagins

Valdes loceklis
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Starpperiodu saīsinātais Peļņas vai zaudējumu aprēķins un apvienotais ienākumu pārskats

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas

Vērtības samazinājums

Bruto peļņa

Pārdošanas izmaksas

Administrācijas izmaksas

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Peļņa pirms nodokļiem

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata perioda visaptverošo ienākumu kopsumma

Pielikums no 12. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. septembrī šo finanšu pārskatu parakstīja: 

- -

(235 420)

59 356 (21 542)

4 (1 131 451)

2 097 928 1 396 589

(232 584)

(1 766 323) (1 753 392)

5 (832 282) (130 775)

4 358 561

EUR EUR

3 6 322 294 4 819 908

(1 052 895)

Aleksandrs Čerņagins

3 636 238

(347 751)

Piezīme 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016

135 970 285

-

2 386 323 1 653 551

(349 630)

13 352 6 411

(5 607) (3 407)

Valdes loceklis

-
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Starpperiodu saīsinātais Finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

Citi nemateriālie ieguldījumi

KOPĀ

Pamatlīdzekļi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

KOPĀ

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

No finanšu nomas izrietošās prasības

Atliktais nodoklis

KOPĀ

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

KOPĀ

Debitori

No finanšu nomas izrietošās prasības

Aizdevumi radniecīgajām personām

Aizdevumi nesaistītām personām

Radniecīgo sabiedrību parādi

Citi debitori

Citi pārdošanai turētie aktīvi -

Nākamo periodu izmaksas

Uzkrātie ieņēmumi

KOPĀ

Nauda un naudas ekvivalenti

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

KOPĀ AKTĪVS

Pielikums no 12. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. septembrī šo finanšu pārskatu parakstīja: 

2 459 945 120 000

-

62 2 056

32 769 525 27 675 940

Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

582 361 147 024

10 232 394 7 316 452

50 331 534

9 629 853 7 151 480

174 988 98 946

61 1 718

303 121 775 713

6 6 641 345 6 152 513

20 180 17 948

20 180 17 948

21 406 314 19 161 789

22 537 131 20 359 488

6 21 267 934 19 082 765

138 360 79 004

20 20

135 649 177 638

130 088 177 638

5 561 -

995 168 1 020 061

9 198 17 612

985 970 1 002 449

EUR EUR

Piezīme 30.06.2017. 31.12.2016.
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Starpperiodu saīsinātais Finanšu stāvokļa pārskats

PASĪVS

PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 

Valūtas pārvērtēšanas rezerve

Nesadalītā peļņa:

       iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ (nesegtie zaudējumi)

       pārskata gada peļņa

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Ilgtermiņa aizņēmumi pret obligācijām

KOPĀ

Īstermiņa kreditori

No pircējiem saņemtie avansi

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

Aizņēmumi no nesaistītajām pusēm

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pārējie kreditori

Uzkrātās saistības

KOPĀ
KOPĀ KREDITORI

KOPĀ PASĪVS

Pielikums no 12. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. septembrī šo finanšu pārskatu parakstīja: 

1 1

Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

22 940 150 19 357 558

32 769 525 27 675 940

32 804 178 894

6 960 642 1 436 653

21 086 112 494

0 143 -

98 228 68 958

0 5 468 743 682 414

105 714 81 328

233 126 216 215

869 923 -

15 979 508 17 920 905

0 15 979 508 17 920 905

9 829 375 8 318 382

2 731 446 357 947

2 097 928 2 960 434

0 5 000 000 5 000 000

Piezīme 30.06.2017. 31.12.2016.

EUR EUR
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Starpperiodu saīsinātais Naudas plūsmas pārskats

Pamatdarbības naudas plūsma

       Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem

       Korekcijas:

              Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija

              Pārējie procentu ieņēmumi

              Procentu izmaksas

              Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas

              Izmaiņas uzkrājumos nedrošajiem klientu parādiem

               Obligāciju iegādes izmaksas

               Uzkrātie ieņēmumi

       Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

              Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums

              Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 

              Piegādātājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 

       Bruto pamatdarbības naudas plūsma

       Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

       Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

       Ieguldījumi radniecīgās sabiedrībās

       Izsniegtie aizdevumi

       Atmaksātie aizdevumi

       Saņemtie procenti

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Finansēšanas darbības naudas plūsma

       Saņemtie aizņēmumi

       Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

       Obligāciju iegāde/ pārdošana

       Samaksātie procenti

       Izmaksātās dividendes

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

Pārskata perioda neto naudas plūsma

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

Pielikums no 12. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. septembrī šo finanšu pārskatu parakstīja: 

642 049 -

(11 158) 3 145

-

(1 611 257)

(20)

135 963 2 042

(2 373 385) (2 084 860)

(171 397) (475 625)

(1 736 623) (1 410 883)

(590 000) -

9 863 416 3 568 590

(3 900 000) (1 404 302)

1 736 793 (25 595)

435 337 (219 866)

582 361 180 018

1 071 929 1 890 589

1 411 390 2 048 245

(339 461) (157 656)

(2 232) -

(2 570 178) (501 710)

(117 575) (429 773)

1 399 220 1 220 992

2 979 729

473 36 036

EUR EUR

2 386 323 1 653 551

4 101 375

(107 436)

237 806 175 482

(135 963) (2 042)

2017 2016

(2 980 000)

399 884

Aleksandrs Čerņagins
Valdes loceklis

274 471

147 024

(49 797) -

(1 900 000) (779 000)
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Starpperiodu saīsinātais Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Nesadalītā 

peļņa/ 

(Nesegtie 

zaudējumi)

Valūtas 

pārvērtēšanas 

rezerve

2015. gada 31. decembrī 750 429 1
Pārskata perioda peļņa 1 396 589 -

2016. gada 30. jūnijā 2 147 018 1

2016. gada 31. decembrī 3 318 381 1
Izmaksātās dividendes (586 935) -
Pārskata perioda peļņa 2 097 928 -

2017. gada 30. jūnijā 4 829 374 1

Pielikums no 12. līdz 14. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Sabiedrības vārdā 2017. gada 4. septembrī šo finanšu pārskatu parakstīja: 

Aleksandrs Čerņagins

- 1 396 589

5 000 000

7 147 019

KOPĀ

5 750 430

5 000 000

- (586 935)
- 2 097 928

5 000 000 9 829 375

Valdes loceklis

Pamatkapitāls

5 000 000

8 318 382
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

Finanšu pārskata pielikums

Licence - viena gada laikā

 - 2, 3 un 5 gados 

- 3 gados;

- 5 gados;

- 5 gados;

- 4 gados;

- 2 gados.

Nemateriālie aktīvi

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu

maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības

samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu. Sabiedrības izveidotās

datorprogrammas vērtība tiek palielināta kapitalizējot algas un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Aktīva lietderīgās lietošanas laiks ir konstants un palielinās

amortizācijas apmērs.

Amortizācija tiek aprēķināta šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:

Uzņēmuma vadība operatīvo lēmumu pieņemšanā neizmanto segmentu pieeju. 

AS mogo (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012. gada 3. maijā. Sabiedrības juridiskā un biroja adrese ir Skanstes iela

50, LV-1013, Rīga, Latvija. Sabiedrības akcionārs ir Mogo Finance S.A. (Luksemburgā reģistrēta sabiedrība), kas 2014. gada 1. jūlijā iegādājās 100% Sabiedrības

akciju.

Sabiedrība nodarbojas galvenokārt ar aizdevuma ar izpirkumu un finanšu līzinga pakalpojumu sniegšanu.

Finanšu pārskata sagatavošanas principi

Sabiedrības finanšu pārskatu un tās darbības finanšu rezultātu ietekmē grāmatvedības politikas, pieņēmumi, aplēses un vadības spriedumi, kas jāveic, sagatavojot

finanšu pārskatu. Sabiedrība veic aplēses un izdara pieņēmumus, kas ietekmē aktīvu un saistību summas. Visas aplēses un pieņēmumi, kas veikti saskaņā ar Eiropas

Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), ir vislabākās iespējamās aplēses atbilstoši piemērojamajam standartam. Aplēses un

spriedumi tiek pastāvīgi izvērtēti, un tie tiek veikti, pamatojoties uz pagātnes pieredzi un citiem faktoriem, tajā skaitā uz nākotnes notikumu prognozēm. Grāmatvedības

politikas un vadības spriedumi attiecībā uz atsevišķiem posteņiem un jautājumiem to būtiskuma dēļ var īpaši ietekmēt Sabiedrības rezultātus un finansiālo stāvokli.

Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatos to

noteikšanas brīdī.

Pārējie nemateriālie aktīvi

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Zemei nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts

šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:

Datortehnika

Mēbeles

Transporta līdzekļi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā. Ja kādi notikumi vai apstākļu

maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu uzskaites vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja

eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva uzskaites vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā

atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes

naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirmsnodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības

izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu

ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā kā pārējās saimnieciskās darbības

izmaksas.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi

saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto

ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa uzskaites vērtību), tiek atzīta apvienotajā ienākumu pārskatā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas

pārtraukšana.

Pārējie pamatlīdzekļi

Šo starpperioda saīsināto finanšu pārskatu (turpmāk tekstā- ‘finanšu pārskats”) publicēšanai ir apstiprinājusi  Valde 2017. gada 4. septembrī.

1. Vispārīga informācija par Sabiedrību

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Sabiedrības funkcionālā un uzrādīšanas valūta ir eiro (EUR). Finanšu pārskats aptver

laika periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Grāmatvedības politikas un metodes ir saskaņā ar iepriekšējos periodos pielietotajām.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums

Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2016. gada 30. jūnijā sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko grāmatvedības

standartu Nr. 34 "Starpposma finanšu informācija".
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

EUR EUR

EUR EUR

854 869 831 903

EUR EUR

• nomniekam ir iespēja nopirkt aktīvu par cenu, kura varētu būt pietiekami zemāka par patieso vērtību datumā, kad šādu iespēju var izmantot, un

nomas sākumā pastāv pietiekošs pamats uzskatīt, ka šī iespēja tiks izmantota.

• nomas termiņš ietver aktīva lietderīgās izmantošanas laika lielāko daļu pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas;

• minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība nomas uzsākšanas brīdī būtībā ir vismaz vienāda ar visu iznomātā aktīva patieso vērtību;

• iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tikai nomnieks tos var lietot bez lielu izmaiņu veikšanas. 

No finanšu nomas izrietošās prasības tiek uzrādītas nomas minimālo maksājumu pašreizējā vērtībā. Starpība starp bruto no nomas ar izpirkuma tiesībām izrietošajām

prasībām un to pašreizējo vērtību ir nenopelnītie procentu ieņēmumi un uzkrājumi vērtības samazinājumam. Ienākumi no finanšu nomas tiek atzīti visa nomas līguma

periodā, nodrošinot pastāvīgu un regulāru atdevi no neatmaksātajiem neto ieguldījumiem.

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums)

Parādu piedziņas ieņēmumi

KOPĀ: 1 131 451 1 052 895

KOPĀ: 832 282 130 775

5. Vērtības samazinājums

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016

Izsniegto aizdevumu portfeļa pārvērtēšanas rezultāts 274 471 (107 435)

Norakstītie parādi 557 811 238 210

Procentu izmaksas par aizņēmumiem

Izmaksas no parādu piedziņas aktivitātēm 28 090 -

4. Procentu izmaksas un tamlīdzīgas izmaksas

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016

Komisijas maksas ieņēmumi 542 495 255 907

KOPĀ: 6 322 294 4 819 908

Procentu ieņēmumi 5 317 110 4 348 035

Saņemtā soda nauda 177 005 122 747

93 219276 869

248 492 220 992

Ieņemumi par automašīnu pārdošanu komisijā -8 815

3. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016

Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, izmantojot faktiskās procentu likmes metodi.

Amortizācijas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ieņēmumi un izmaksas.

Aizdevumi un aizņēmumi

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma

izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas.

 Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā aizdevuma izsniegšanas vai aizņēmuma saņemšanas izmaksas, kā arī jebkādus ar aizdevumu vai aizņēmumu saistītos 

diskontus vai prēmijas.

Finanšu noma

Finanšu noma ir noma, kas būtībā nodod nomniekam visus aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības. Atgriezeniskā finanšu noma ietver aktīva

nopirkšanu no vienas un tās pašas personas, kurai šo pašu aktīvu iznomā.

Situācijas, kurās parasti noma tiek klasificēta kā finanšu noma un kurās pārdošanas darījuma ar nodošanu atpakaļ nomā rezultātā izveidojas finanšu noma, ietver

šādas pazīmes:

• ar nomu īpašuma tiesības uz aktīvu tiek nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām;

Procentu izmaksas par obligācijām
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AS mogo starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā

Adrese: Skanstes iela 50, Riga, LV-1013

Vienotais reģistrācijas numurs: 50103541751

EUR EUR

Ilgtermiņa
30.06.2017.

EUR EUR EUR EUR

23 277 842

Uzkrātie procenti - -

(686 364) (509 245)

(1 323 544)

21 267 934

EUR EUR

Procentu likme 

(%)

10

7,75 + 6m EURIBOR

Uzkrātie procenti par aizņēmumiem no nesaistītām personām

Aizņēmuma iegādes izmaksas (500) (21 293)

31.03.2021

Aizņēmumi no nesaistītām personām

KOPĀ:

KOPĀ, BRUTO:

Atliktās komisiju izmaksas (181 145)

727 257

22 318 174

(87 936)

Kuponu procentu aprēķins 288 602 318 841

18 603 319

31.07.2017 5 450 000 700 000

865 263 -

4 659 -

Uzkrātie procenti par bankas aizņēmumu

(99 093)

7. Aizņēmumi

31.12.2016.

15 790 000 17 690 000

30.06.2017.

Līguma beigu 

termiņš

No finanšu nomas izrietošās prasības 30.06.2017. 31.12.2016.

19 243 3 707

Obligāciju iegādes izmaksas

31.12.2016. 31.12.2016.

6. No finanšu nomas izrietošās prasības

Īstermiņa prasības

KOPĀ, NETO: 27 909 279 25 235 278

Īstermiņa Ilgtermiņa Īstermiņa

731 697

5 881 002

26 558 187

61-90 dienas

No finanšu nomas izrietošās prasības, neto

Uzkrājumi vērtības samazinājumam

6 641 345 6 152 513

(1 085 175)

30.06.2017.

(313 206)

Ilgtermiņa prasības 21 267 934 19 082 765

29 722 383

31-60 dienas

22 815 890 21 424 333

90 + dienas

383 536

19 082 765 6 152 513

2 022 218

20 677 185

(146 980)

6 444 541

1 094 132

3 656 1864 486 973

Aizņēmums no bankas

No finanšu nomas izrietošās prasības

Obligāciju nominālvērtība

397 302

Kavētās no finanšu nomas izrietošās prasības, kam atzīts vērtības samazinājums:

(349 308)

6 641 345

1-30 dienas

30.06.2017. 31.12.2016.
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