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Vispārīgā informācija 

Sabiedrības nosaukums   New Hanza Capital, AS 

Sabiedrības juridiskais statuss  Akciju Sabiedrība 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums  50003831571, Rīga, 2006. gada 6. jūnijs 

Juridiskā adrese    Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija 

Pasta adrese    Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija 

NACE kods Pamatdarbības veids 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 
7010 Centrālo biroju darbība 

Valdes locekļi un to ieņemamais amats No 2018. gada 20. marta: 
Edgars Miļūns, valdes priekšsēdētājs 
Aija Hermane-Sabule, valdes locekle 
Arnolds Romeiko, valdes loceklis 

Padomes locekļi un to ieņemamais amats No 2018. gada 19. marta: 
Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs 
Edgars Pavlovičs, padomes priekšsēdētāja vietnieks 
Māris Kannenieks, padomes loceklis 

Pārskatu periods    01.01.2019 – 30.09.2019 

Grupas struktūra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% 

NHC 2, SIA  

Īpašums: biroju ēkas Brīvības gatvē 214B 
un 214M, un Bērzaunes ielā 1 un 7, Rīgā 

NHC 4, SIA  

Īpašums: loģistikas centrs, Maskavas ielā 
462, Maskavas ielā 464A, Rīgā 

NHC 5, SIA  

Īpašums: biroju ēka Elizabetes ielā 23 un 

biroju telpas Elizabetes ielā 21A-102, Rīgā 

 

Hanzas Perons, SIA  

Operators īpašumam: Hanzas iela 16A, 

Rīgā 

NHC 1, SIA  

Īpašums: AirBaltic centrālais birojs 
Tehnikas ielā 3, Lidostā “Rīga”  

  

New Hanza Capital, AS 

Īpašums: divas tirdzniecības telpas Elizabetes ielā 21a, Rīgā 

Likvidējamā ABLV 

Bank, AS 

ASG Resolution 

Capital, AS 

Cassandra Holding 

Company, SIA 

6% 88% 6% 

NHC 3, SIA  

Īpašums: loģistikas centrs, “Piepilsētas”, 

Ķekavas nov. 
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Koncerna vadības ziņojums 

New Hanza Capital, AS (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai NHC) ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada 
nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. New Hanza Capital, AS un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā – 
Koncerns) veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu pieauguma potenciālu. 
Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu 
līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. 

Koncerns specializējas tādu nekustamo īpašumu iegādē kā biroju ēkas un loģistikas centri. Ieguldījumi tiek veikti jau uzceltos 
un ekspluatētos komercīpašumos, tomēr daļu ieguldījumu ir paredzēts veikt arī īpašumu celtniecības un attīstības projektos. 
Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību, kurām pieder atbilstošie īpašumi, 
kapitāla daļu iegādi. 

Koncerna galvenie finanšu un operatīvie rādītāji 

Pārskatu periodu Koncerns ir noslēdzis ar peļņu pirms nodokļiem EUR 417,841 apmērā, Sabiedrība – ar peļņu pirms 
nodokļiem EUR 225,599 apmērā. Koncerna un Sabiedrības peļņa atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Ņemot vērā, ka 
Sabiedrības meitas sabiedrības darbojas saskaņā ar Sabiedrības mērķiem, kā arī to darbību būtība materiāli neatšķīrās no 
Sabiedrības darbības būtības pārskatu periodā, Koncerna vadība galvenokārt analizē konsolidētus Koncerna rezultātus. 
Tabulā zemāk ir apkopoti Koncerna darbības rādītāji, kurus Koncerna vadība uzskata par būtiskākiem ņemot vērā industrijas 
standartus. 

Koncerna peļņas rādītāji  Mērv.  
01.01.2019 - 

30.09.2019 
01.01.2018 - 

30.09.2018 
01.01.2017 - 

30.09.2017 

Ieņēmumi  EUR  2,883,982 2,851,614 893,666 

Modificētā EBITDA  EUR  1,099,085 1,188,360 332,211 

Peļņa pirms nodokļiem  EUR  417,841 813,430 210,878 

      
Koncerna bilances rādītāji  Mērv.  30.09.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Bruto aktīvu vērtība (GAV)  EUR  63,197,784 56,079,789 52,362,834 

 T.sk. ieguldījuma īpašumi   EUR  48,266,367 39,108,000 35,453,295 

 T.sk. attīstības projekti   EUR  924,595 279,146 - 

 T.sk. apgrozāmie līdzekļi   EUR  13,402,397 16,308,182 16,835,146 

Saistības  EUR  28,159,007 21,458,834 19,408,593 

 T.sk. īstermiņa saistības   EUR  3,589,723 2,459,407 1,861,576 

Neto aktīvu vērtība (NAV)  EUR  35,038,777 34,620,955 32,954,241 

Kopējās likviditātes rādītājs  koef.                3.73                   6.63                 9.04    

          

Koncerna finanšu koeficienti  Mērv.  
01.10.2018 - 

30.09.2019 
01.10.2017 - 

30.09.2018 
01.10.2016 - 

30.09.2017 

Modificētās EBITDA rentabilitāte  %  37.87% 32.85% 15.67% 

Neto peļņas rentabilitāte  %  32.82% 238.16% 4.32% 

Pašu kapitāla attiecības rādītājs  koef.                 0.58                   0.66                  0.74    

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE)  %  3.70% 29.12% 0.24% 

Aktīvu ienesīgums (ROA)  %  2.14% 19.20% 0.18% 

      
Koncerna ieguldījumu īpašumu rādītāji  Mērv.  30.09.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Ieguldījuma īpašumu skaits  gab.  11 9 8 

Ieguldījuma īpašumu tirgus vērība  EUR  48,266,367 39,108,000 35,453,295 

Iznomājamā platība  m2  77,406 72,992 69,768 

Līgumos noteiktā gada nomas maksa  EUR  3,084,848 2,890,062 2,875,981 

Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus 
vērtības 

% 6.4% 7.4% 8.1% 

WALE  gadi  3.56 2.33 3.48 

Vidējā svērtā nomas maksa  EUR/m2 mēn.  4.34 4.31 4.24 

Aizpildījums  %  76% 77% 85% 

 
Rādītāju un koeficientu atšifrējums: 

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta 

Modificētās EBITDA rentabilitāte = modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100% 

Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100% 

Pašu kapitāla attiecības rādītājs = (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) /  

(1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) 

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 

12 mēnešu perioda beigās) * 100% 

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda 

beigās) * 100% 

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi perioda beigās / īstermiņa saistības perioda beigās 
Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības = līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās 

WALE =  pēc iznomātās platības (m2) vidēji svērts telpu nomas līgumu atlikušais termiņš norādītajā datumā 
Vidējā svērtā nomas maksa = pēc iznomātās platības (m2) vidēji svērtā nomas maksa EUR/m2 mēnesī norādītajā datumā 

Aizpildījums = ieguldījuma īpašumu aizpildītie kvadrātmetri norādītajā datumā norādīti kā procents no kopējās iznomājamās platības 
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2019. gada deviņu mēnešu galvenie notikumi 

Uzņēmējdarbības apvienošana 

2019. gada 15. janvārī Sabiedrība noslēdza pirkuma līgumu ar Likvidējamo ABLV Bank, AS, saskaņā ar kuru Sabiedrība 
iegādājās 98.71% no NHC 5, SIA kapitāla daļām par EUR 8,287,170 un ieguva kontroli pār to. Līguma parakstīšanas brīdī 
Sabiedrībai piederēja 1.29% no NHC 5, SIA kapitāla daļām. Darījums Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 2019. gada 
8. februārī. 

NHC 5, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. NHC 5, SIA pieder 
ieguldījuma īpašumi – biroja ēka Elizabetes ielā 23 un biroju telpas Elizabetes iela 21A–102 ar kopējo platību 4,324.9 
kvadrātmetri un 689.4 kvadrātmetri respektīvi. Sabiedrība tika iegādāta ar mērķi palielināt Koncerna ieguldījuma īpašumu 
portfeli ar stratēģiski nozīmīgiem nekustamiem īpašumiem un palielināt Koncerna nomas ieņēmumus. 

Aizņēmuma saņemšana meitas sabiedrības iegādes finansēšanai 

2019. gada 15. janvārī Sabiedrība noslēdza aizņēmuma līgumu ar Likvidējamo ABLV Bank, AS par summu EUR 5,790,000. 
Sabiedrība izmantoja šo aizņēmumu NHC 5, SIA kapitāldaļu iegādei. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2021. gada 
15. janvāris. 

Sabiedrības akcionāru maiņa 

2019. gada 16. janvārī Sabiedrības akcionārs PREMIUM FINANCE GROUP, SIA (reģ.Nr. 40103210371) parakstīja 
pārdošanas līgumu par savā īpašumā esošo 750,000 jeb 3% Sabiedrības akciju atsavināšanu par labu ASG Resolution 
Capital, AS (reģ.Nr. 40203155131). Sabiedrība reģistrēja ar šo darījumu saistītu akcionāru maiņu akcionāru reģistrā 
2019. gada 17. janvārī. 

2019. gada 16. janvārī Sabiedrības akcionārs PREMIUM FINANCE GROUP, SIA (reģ.Nr. 40103210371) parakstīja maiņas 
līgumu par savā īpašumā esošo 750,000 jeb 3% Sabiedrības akciju atsavināšanu par labu ASG Resolution Capital, AS 
(reģ.Nr. 40203155131). Sabiedrība reģistrēja ar šo darījumu saistītu akcionāru maiņu akcionāru reģistrā 2019. gada 
21. janvārī. 

  



New Hanza Capital, AS  
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 30.09.2019 

6 
 
 

Paziņojums par vadības atbildību 

New Hanza Capital, AS valde ir atbildīga par Sabiedrības saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu, kā arī par 
Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu konsolidēto saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu. 

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un 
patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2019 gada 30. septembrī un 2018. gada 30. septembrī, 
kā arī par Koncerna un Sabiedrības darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu periodā no 
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim un no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim. 
Koncerna vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības un Koncerna komercdarbības attīstību un darbības 
rezultātiem. Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. 
starptautiskā grāmatvedības standarta “Starpperioda finanšu pārskati” prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas 
principu. Šo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi 
un pamatoti. 

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu 
saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. 

Valdes vārdā: 

 

 

  Edgars Miļūns  Arnolds Romeiko 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis 
   
2019. gada 22. novembrī   
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Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati 

Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par deviņu mēnešu periodu, 
kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī 

   Koncerns Koncerns NHC NHC 

  
 

01.01.2019 - 
30.09.2019 

01.01.2018 - 
30.09.2018 

01.01.2019 - 
30.09.2019 

01.01.2018 - 
30.09.2018 

   EUR EUR EUR EUR 

Ieņēmumi  2,883,982 2,851,614 235,356 970,157 

Pamatdarbības izmaksas  (1,522,253) (1,242,358) (143,977) (176,879) 

Bruto peļņa  1,361,729 1,609,256 91,379 793,278 

Administrācijas izmaksas  (333,282) (315,222) (222,520) (232,408) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi  80,123 64,609 - 55,526 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  (59,672) (177,898) (15,995) (68,404) 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  - 76,352 839,005 642,238 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  (631,057) (509,813) (466,270) (346,710) 

No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes  - - - 4,108,120 

Ieņēmumi no līdzdalības daļas meitas sabiedrībā 
zaudēšanas 

 - 66,146 - - 

Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem  417,841 813,430 225,599 4,951,640 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu 
periodu 

 (19) (303) -  

Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa  417,822 813,127 225,599 4,951,640 

Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms  417,822 813,127 225,599 4,951,640 

 

Valdes vārdā: 

 

 

 

 

 

 

Edgars Miļūns  Arnolds Romeiko 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis 
   

2019. gada 22. novembrī   
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Pārskati par finanšu stāvokli 2019. gada 30. septembrī 

   Koncerns Koncerns NHC NHC 
   30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 
   EUR EUR EUR EUR 

Aktīvs          

Ilgtermiņa aktīvi           

Nemateriālie ieguldījumi  2,256 2,981 2,256 2,981 

Pamatlīdzekļi  380,371 59,132 51,554 59,132 

Ieguldījuma īpašumi  48,266,367 39,108,000 689,000 689,000 

Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas  924,595 279,146 -  -  

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā  -  -  13,713,170 5,320,000 

Līdzdalība citu saistīto sabiedrību kapitālā  200,000 306,000 200,000 306,000 

Patiesajā vērtībā vērtēti finanšu instrumenti ar 
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 

 21,798 16,348 -  -  

Ilgtermiņa aktīvi kopā  49,795,387 39,771,607 14,655,980 6,377,113 

Apgrozāmie līdzekļi        

Pircēju un pasūtītāju parādi  108,206 67,853 736,362 557,052 

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām  -  -  18,245,000 18,442,000 

Citi aktīvi  12,709,137 12,451,688 12,426,257 12,132,205 

Naudas un naudas ekvivalenti  585,054 3,788,641 98,795 2,267,229 

Apgrozāmie līdzekļi kopā  13,402,397 16,308,182 31,506,414 33,398,486 

Aktīvu kopsumma  63,197,784 56,079,789 46,162,394 39,775,599 

Pasīvs        

Pašu kapitāls        

Daļu kapitāls  25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / nesegtie 
(zaudējumi) 

 9,620,955 7,954,241 4,616,976 (362,755) 

Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)  417,822 1,666,714 222,599 4,979,731 

Pašu kapitāls kopā  35,038,777 34,620,955 29,842,575 29,616,976 

Ilgtermiņa kreditori        

Aizņēmumi  15,519,289 9,956,521 5,990,000  -  

Obligācijas  8,956,052 8,956,052 8,956,052 8,956,052 

Pārējie kreditori  93,943 86,854 -  -  

Ilgtermiņa kreditori kopā  24,569,284 18,999,427 14,946,052 8,956,052 

Īstermiņa kreditori        

Aizņēmumi  569,452 580,251 -  -  

Obligācijas  1,248,114 1,145,372 1,248,114 1,145,372 

Parādi piegādātājiem  802,340 315,005 9,628 12,593 

Pārējie kreditori  886,855 356,772 52,301 14,756 

Uzkrātās saistības  82,962 62,007 63,724 29,850 

Īstermiņa kreditori kopā   3,589,723 2,459,407 1,373,767 1,202,571 

Kreditori kopā  28,159,007 21,458,834 16,319,819 10,158,623 

Saistības un kapitāls kopā  63,197,784 56,079,789 46,162,394 39,775,599 

 

Valdes vārdā: 

 

 

 

 

 

  

Edgars Miļūns  Arnolds Romeiko 
Valdes priekšsēdētājs  Valdes loceklis 
   
2019. gada 22. novembrī   
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Naudas plūsmas pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2019. gada 30. septembrī 
 

  Koncerns Koncerns NHC NHC 

 
 01.01.2019 - 

30.09.2019 
01.01.2018 - 

30.09.2018 
01.01.2019 - 

30.09.2019 
01.01.2018 - 

30.09.2018 

 
 EUR EUR EUR EUR 

Pamatdarbības naudas plūsma           

Pārskatu perioda (zaudējumi)/peļņa pirms nodokļiem  417,841 813,430 225,599 4,951,640 

Korekcijas:          

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums   55,637 7,615 8,303 7,615 

Procentu ieņēmumi    -  (76,352) (839,005) (642,238) 

Procentu izmaksas  631,057 509,813 466,270 346,710 

Dividenžu ienākumi    -    -   -  (4,108,120) 

Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu aktīvu vērtības izmaiņas  (5,450)   -   -   -  

Līdzdalības daļas pārklasifikācija  106,000   -  106,000  -  

Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām   1,205,085 1,254,506 (32,833) 555,607 

Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums   (297,802) (258,879) (27,396) 54,576 

Kreditoru parādu palielinājums / (samazinājums)   933,459 (413,751) (43,743) (517,397) 

Saņemtie procentu maksājumi   - 33,432 393,038 33,432 

Veiktie procentu maksājumi   (518,825) (164,092) (354,039) (988) 

Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem  (248) (71,675) (35)  -  

Pamatdarbības naudas plūsma  1,321,670 379,541 (65,007) 125,230 

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma    -    -   -   -  

Ieguldījuma īpašumu iegāde / ieguldījumi celtniecībā   (9,803,816) (2,656,565)  -   -  

Pamatlīdzekļu iegāde   (376,151) (38,411) - (38,411) 

Pamatlīdzekļu pārdošana     -  25,934  -  25,934 

Radniecīgo sabiedrību daļu iegāde / neto samaksātā 
nauda par iegādi 

   -    -  (8,393,170)  -  

Citu saistīto sabiedrību daļu iegāde / neto samaksātā 
nauda par iegādi 

   -  (319,900)  -  (306,000) 

Ieņēmumi no asociēto sabiedrību daļu atsavināšanas / 
neto saņemtā nauda 

   -  7,500  -  7,500 

Citu radniecīgo sabiedrību daļu atsavināšana  - - - 1,386,362 

Saņemtās dividendes    -  6,793  -  4,108,120 

Izsniegtie aizdevumi    -    -  197,000  (5,469,000) 

Finanšu  ieguldījumi vērtspapīros    -  8,693,267  -  8,695,715 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (10,179,967) 5,718,618 (8,196,170) 8,410,220 

Finansēšanas darbības naudas plūsma    -    -   -   -  

Saņemtie aizņēmumi  6,080,684 3,000,000 6,092,742  -  

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai  (425,973)  (671,955)  -  (356,755) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  5,654,711 2,328,045 6,092,742 (356,755) 

Neto naudas pieaugums / (samazinājums) pārskatu 
periodā 

 (3,203,587) 8,426,204 (2,168,434) 8,178,695 

Naudas atlikums pārskatu perioda sākumā   3,788,641 4,219,179 2,267,229 4,032,651 

Naudas atlikums pārskatu perioda beigās   585,054 12,645,383 98,795 12,211,346 
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Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās  
2019. gada 30. septembrī 

  

 

Apmaksātais 
pamatkapitāls Rezerves 

Iepriekšējo 
periodu 

nesadalītā 
peļņa / 

(nesegtie 
zaudējumi) 

Pārskatu 
perioda 
peļņa / 

(zaudējumi) 

Kopā 
kapitāls un 

rezerves 

2018. gada 1. janvārī   25,000,000  -  7,954,241  -  32,954,241 

Visaptverošie ienākumi kopā             

Visaptverošie ienākumi pārskatu 
periodā 

     -    1,666,714 1,666,714 

2018. gada 31. decembrī  25,000,000  -  7,954,241 1,666,714 34,620,955 

2019. gada 1. janvārī   25,000,000   9,620,955   34,620,955 

Visaptverošie ienākumi kopā             

Visaptverošie ienākumi pārskatu 
periodā 

     -    417,822 417,822 

2019. gada 30. septembrī  25,000,000  -  9,620,955 417,822 35,038,777 

 

Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās  
2019. gada 30. septembrī 

  

 

Apmaksātais 
pamatkapitāls Rezerves 

Iepriekšējo 
periodu 

nesadalītā 
peļņa / 

(nesegtie 
zaudējumi) 

Pārskatu 
perioda 
peļņa / 

(zaudējumi) 

Kopā 
kapitāls un 

rezerves 

2018. gada 1. janvārī   25,000,000  -  (362,755)  -  24,637,245 

Visaptverošie ienākumi kopā             

Visaptverošie ienākumi pārskatu 
periodā 

     -    4,979,731 4,979,731 

2018. gada 31. decembrī  25,000,000  -  (362,755) 4,979,731 29,616,976 

2019. gada 1. janvārī   25,000,000   4,616,976   29,616,976 

Visaptverošie ienākumi kopā             

Visaptverošie ienākumi pārskatu 
periodā 

     -   -  225,599 225,599 

2019. gada 30. septembrī  25,000,000  -  4,616,976 225,599 29,842,575 
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