
Uzņēmuma gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40003933213
Nosaukums CAPITALIA  SE
Adrese Brīvības iela 40–35, Rīga, LV-1050
Taksācijas periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatinformācija Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Pamatojums saīsināta
pārskata perioda
iesniegšanai
Vidējais darbinieku skaits 14
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Saimnieciskās darbības
pārskats

Nē

Sagatavots atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Jā

Noapaļošanas pakāpe gada
pārskata summās

euro

Atsevišķi posteņi (arī
iepriekšējā pārskata gada
posteņi) sagatavoti atbilstoši
starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

Nē

Uzņēmējdarbības forma Kapitālsabiedrība
Persona, kura kārto
grāmatvedības uzskaiti

uzņēmuma grāmatvedis

Personas vārds, uzvārds Ruta Circene
Personas amats galvenā grāmatvede
Gada pārskata
apstiprināšanas datums

15.04.2021

Amatpersonas amats valdes priekšsēdētājs
Publiskas sabiedrības meitas
sabiedrība

Nē
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Bilances aktīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10
I. Nemateriālie ieguldījumi: 20
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. 40 8 119 40 930
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā 80 8 119 40 930
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi: 90
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 190 31 932 38 838
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā 220 31 932 38 838
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: 230
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā. 240 100 000 0
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. 280 145 830 149 619
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. 290 347 814 89 869
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 330 593 644 239 488
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 340 633 695 319 256
Apgrozāmie līdzekļi 350
II. Debitori: 460
1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 470 867 363 1 214 857
2. Radniecīgo sabiedrību parādi. 480 145 644 199 499
4. Citi debitori. 500 20 946 87 685
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai. 520 69 787 27 644
II. Debitori kopā 550 1 103 740 1 529 685
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi: 560
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos. 590 100 000 0
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā 610 100 000 0
IV. Nauda. 620 1 001 594 543 599
Apgrozāmie līdzekļi kopā 630 2 205 334 2 073 284
BILANCE 640 2 839 029 2 392 540

Bilances pasīvi Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Pašu kapitāls: 650
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). 660 500 000 500 000
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve. 690 -10 679 -10 679
5. Rezerves: 700
e) pārējās rezerves. 760 100 315 100 315
Rezerves kopā 770 100 315 100 315
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 780 -77 114 -134 600
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 790 20 169 107 574
Pašu kapitāls kopā 800 532 691 562 610
Uzkrājumi: 810
Ilgtermiņa kreditori: 860
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 870 560 000 1 558 000
Ilgtermiņa kreditori kopā 1010 560 000 1 558 000
Īstermiņa kreditori: 1 020
1. Aizņēmumi pret obligācijām. 1030 1 188 550 35 125
4. Citi aizņēmumi. 1060 100 833 189 044
5. No pircējiem saņemtie avansi. 1070 369 000 0
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Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 1080 8 483 6 161
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām. 1100 31 818 0
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 1120 13 351 14 149
12. Nākamo periodu ieņēmumi. 1140 15 863
14. Uzkrātās saistības. 1160 34 288 26 588
Īstermiņa kreditori kopā 1180 1 746 338 271 930
BILANCE 1190 2 839 029 2 392 540
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2) Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Neto apgrozījums. 10 978 478 1 251 040
b) no citiem pamatdarbības veidiem 30 978 478 1 251 040
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu
iegādes izmaksas

40 203 869 330 085

3. Bruto peļņa vai zaudējumi. 50 774 609 920 955
4. Pārdošanas izmaksas. 60 394 468 394 526
5. Administrācijas izmaksas. 70 444 881 382 376
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. 80 95 492 18 694
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. 90 415 14 595
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 240 30 337 148 152
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. 250 10 168 10 679
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 260 20 169 137 473
17. Ārkārtas dividendes 280 0 29 899
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. 290 20 169 107 574

4/11



Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1. Vidējais darbinieku skaits 14

1.4. Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies
arī turpmāk:

2020.gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
piemērošanas noteikumi”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likuma” 3. pielikumā norādītajai shēmai (klasificēts pēc izdevumu funkcijas). Saskaņā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma” 5. pantu Sabiedrība klasificējama kā maza sabiedrība. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar “Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” 9. panta prasībām.
Līdz 2017.gada 31.decembrim Sabiedrības finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem (SFPS), kurus izdevusi Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP) un pieņēmusi Eiropas Savienība (ES),
kas ir viena no prasībām biržā kotētās Sabiedrībām.  Lai optimizētu Sabiedrības administratīvās izmaksas, 2018.gadā tika
pārtraukta Sabiedrības emitēto obligāciju kotācija biržā un ir mainītas līdz 2017.gada 31.decembrim piemērotās uzskaites un
novērtēšanas metodes un gada pārskatu sagatavošanas principi.  Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas
principu.
2018. gada novembrī veikta Sabiedrības Grupas uzņēmumu reorganizācija. Reorganizācijas rezultātā Sabiedrības meitas
sabiedrības Lietuvā un Igaunijā ir pievienotas Sabiedrībai, izveidojot Sabiedrības filiāles Lietuvā un Igaunijā. Sabiedrības finanšu
uzskaitē meitas sabiedrības ir pievienotas ar 2018. gada 1. novembri.
Sabiedrības vadība uzskata, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Sabiedrībai nav pienākuma sagatavot
konsolidēto gada pārskatu par 2020.gadu.
1.4.1. ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
1.4.1.1. nemateriālo ieguldījumu uzskaite
Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās kalpošanas laikā, izmantojot lineāro
metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu uzskaites vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo
nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tik
atzīti, ja nemateriālo aktīvu uzskaites vērtība pārsniedz to atgūstamo summu.
Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:
Specializēti programmprodukti, datu bāzes-5 gados
Mājas lapas                        -3 gados

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc nemateriālā ieguldījuma nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas
saimnieciskajā darbībā. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtība varētu būt
neatgūstama, attiecīgo nemateriālā ieguldījuma vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības
neatgūšanas pazīmes un ja aktīva uzskaites vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek
norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Nemateriālo ieguldījumu atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un
lietošanas vērtības.
Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirmsnodokļa
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 ģenerējošam
aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā kā pārdotās
produkcijas ražošanas izmaksas.
Nemateriālā ieguldījuma objekta 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 nemateriālā
ieguldījuma uzskaites vērtību), tiek atzīta apvienotajā ienākuma pārskatā tajā periodā, kad notikusi nemateriālā ieguldījuma
atzīšanas pārtraukšana.
1.4.1.2. pamatlīdzekļu uzskaite (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaite)
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Pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu.

Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi:
Datortehnika-3 gados
Mēbeles        -5 gados
Transportlīdzekļi-5 gados

Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļa 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 neatgūšanas pazīmes un ja aktīva
uzskaites vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai
summai. Pamatlīdzekļu atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības.
Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirmsnodokļa
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 ģenerējošam
aktīvam, pie kura tas pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā kā pārdotās
produkcijas ražošanas izmaksas.
Pamatlīdzekļu objekta 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 ienākuma pārskatā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana.

1.4.2. apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
1.4.2.2. uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem
Saskaņā ar Sabiedrības vadības noteikto uzkrājumu veidošanas politiku, vadoties no debitoru parādu noilguma dienās, papildus
speciālajiem uzkrājumiem, kas tiek veidoti, izvērtējot individuālus aizdevumus atsevišķi, pārējo debitoru portfelim ir izveidoti
sekojoši vispārējie uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem debitoru parādiem pēc sekojošiem pamatprincipiem (izņemot gadījumus, ja
kavētā debitora parāda nodrošinājuma atgūstamā vērtība būtiski pārsniedz neatmaksātā parāda summu):
Kavētas dienasUzkrājuma apjoms
0-300%
31-6010%
61-9030%
91-18060%
181-36080%
361+100%
1.4.4. kreditoru uzskaite
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts saskaņā ar konkrētajā pārskata gadā spēkā esošās likumdošanas
prasībām.
Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2018.gada 31.decembrī bija EUR 60 893. Uzkrāto zaudējumu
izmantošanas termiņš ir 2022. gada 31. decembris. Sabiedrība var samazināt 2019. – 2022. pārskata gados par dividendēm
aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par summu, kas aprēķināta 15 procentu apmērā no kopējās nesegto zaudējumu summas.
Nodokļa samazinājuma summa pārskata gadā nevar pārsniegt 50 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kas
attiecīgajā pārskata gadā aprēķināta par dividendēm. 2020. gadā aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir samazināts par 6
261 EUR.

1.6. Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskā formā pēc sniegtās informācijas
satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija ir sniegta citā griezumā, un
tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju,
ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums.
Pilnu Sabiedrības gada pārskatu par 2020. gadu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto finanšu pārskatu
skatīt ieskenētā veidā pievienotajā pielikumā”

1.8. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma):
1.8.8. informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)
Sabiedrība kā nomnieks
Noma, kurās iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā
noma.  Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek
iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.
1.8.11. papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
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Sabiedrība ir izsniegusi nenodrošinātu īstermiņa aizdevumu Sabiedrības vadības loceklim ar atmaksas termiņu 2021. gada 14.
oktobrī un fiksētu gada procentu likmi, atlikums uz 31.12.2020. EUR 69 787.
Aizdevums akcionāram Sparta Capital OÜ uz 31.12.2020. ir EUR 145 644. Aizdevums ir atmaksāts pilnā apmērā 2021. gada 31.
martā.
Saņemts avanss no radniecīgās sabiedrības, atlikums uz 31.12.2020. EUR 31 818.
2020. gada 27. februārī SE Capitalia ir iegādājusies meitas sabiedrību SIA Capitalia Investment Services ( SIA Capitalia
Collateral Agent līdz 09.03.2020.) ar pamatkapitālu 3000 EUR, kas ir palielināts 24.04.2020. uz EUR 100 000. Meitas
uzņēmuma pamatdarbības veids ir citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju
uzkrāšanu (NACE 64.99), operācijas ar vērtspapīriem (NACE 66.12); citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot
apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 66.19).
2021. gada 26. janvārī SE Capitalia ir dibinājusi meitas sabiedrību  SIA Capitalia Fund Management AIFP (Alternatīvo
ieguldījumu fondu pārvaldnieks ), ar pamatkapitālu 25 000 EUR. Meitas uzņēmuma pamatdarbības veids būs Fondu pārvaldīšana
(NACE 66.30).

1.9. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē

Gada pirmajā ceturksnī Sabiedrības darbībā nozīmīgāko ietekmi ir nesusi pandēmijas situācijas radītie ierobežojumi. Rezultātā,
Capitalia sagaida mērenu apgrozījuma izaugsmi sekojošajā finanšu gadā. Uz gada pārskata sastādīšanas brīdi pandēmijas radītās
sekas nerada draudus uzņēmuma darbības turpināšanai. 2021. gada 26. janvārī SE Capitalia ir dibinājusi meitas sabiedrību  SIA
Capitalia Fund Management AIFP (Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks ), ar pamatkapitālu 25 000 EUR. Meitas
uzņēmuma pamatdarbības veids būs Fondu pārvaldīšana (NACE 66.30).  Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav
notikuši citi būtiski notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī vai kas būtu papildus
jāskaidro šī finanšu pārskata pielikumos.

3. Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs

3.1. Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem
3.1.1. nemateriālie ieguldījumi:

3.1.1.2. koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 174 230
pārskata gada beigās 182 642

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus
8 412

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 133 300
pārskata gada beigās 174 523

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas Summa
41 223

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 40 930
pārskata gada beigās 8 119

3.1.2. pamatlīdzekļi:

3.1.2.4. pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Summa
pārskata gada sākumā 65 612
pārskata gada beigās 66 082

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)
4 770
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Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Summa
4 300

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas: Summa
pārskata gada sākumā 26 774
pārskata gada beigās 34 150

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums) Summa
7 376

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 38 838
pārskata gada beigās 31 932

3.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Postenis 1
Iegādes izmaksas: Summa
pārskata gada sākumā 149 619
pārskata gada beigās 145 830

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus Summa
96 211

Pārvietošana uz citu bilances posteni Summa
100 000

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 149 619
pārskata gada beigās 145 830

Postenis 2
Norāde, par kādu bilances posteni tiks sniegta informācija
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
Iegādes izmaksas: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 100 000

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus Summa
100 000

Bilances vērtība: Summa
pārskata gada sākumā 0
pārskata gada beigās 100 000

Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir
Ieguldījums meitas sabiedrībā Capitalia Investment Service, SIA, 40203160700

3.2. Aizdevumi
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3.2.1. aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem)
Īstermiņa

Amatu grupa Izsniegšanas datums
Izsniegtās summas

vai galvojuma
apmērs

Procentu likme Atpakaļ saņemtās
summas apmērs

Parāda atlikums
pārskata perioda

beigās
Aizdevuma atmaksas

datums

1 Dalībnieki un
vadība

01.07.2020 10 000,00 5,32 0,00 10 000,00 30.06.2021

2 Dalībnieki un
vadība

15.10.2020 20 000,00 5,32 0,00 20 000,00 14.10.2021

3 Dalībnieki un
vadība

29.06.2020 10 000,00 5,32 0,00 10 000,00 28.06.2021

4 Dalībnieki un
vadība

29.05.2020 2 000,00 5,32 2 000,00 0,00 01.06.2020

5 Dalībnieki un
vadība

22.05.2020 5 000,00 5,32 0,00 5 000,00 21.05.2021

6 Dalībnieki un
vadība

13.05.2020 10 000,00 5,32 10 000,00 0,00 29.05.2020

7 Dalībnieki un
vadība

16.03.2020 5 000,00 5,32 5 000,00 0,00 06.05.2020

Kopā 62 000,00 17 000,00 45 000,00
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Informācija par revidentu Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Revidenta ziņojuma datums 15.04.2021
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs 50003946031
Licences numurs 183
Sertifikāta numurs 205
Komentārs
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Citi dokumenti Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003933213 Periods no 01.01.2020 līdz 31.12.2020

Dokuments Faila nosaukums

1 Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu
rādītājiem

2 Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
3 Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem
4 Vadības ziņojums Vadibas_zinojums_2020.pdf
5 Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu
6 Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības

samazināšanās
7 Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un

konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)
SE_Capitalia_GP_un_atzinums_3_.edoc

8 Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts
(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
92.pants)

9 Finanšu pārskata pielikums Capitalia_GP_2020_LV_2_1_.edoc
10

Dokumenta numurs
EDS:

74078610 Iesniegšanas datums: 29.04.2021
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Vadības ziņojums 
 
Par darbības rezultātiem 
SE Capitalia (turpmāk arī - “Sabiedrība”) pārskata gadu noslēdza ar peļņu EUR 20,169 apmērā un apgrozījumu EUR 978,478. 
Kopējais uzņēmuma apgrozījums piedzīvoja 22% kritumu salīdzinot ar rezultātu pērn dēļ zemāka izsniegtā finansējuma apmēra. 
Uzņēmuma peļņa samazinājās straujāk (80% kritums) nekā apgrozījums, jo pie samazināta izsniegtā finansējuma apmēra uzņēmuma 
izmaksu bāze paliek salīdzinoši nemainīga. Mūsu likviditātes un bilances pozīcijas ir saglabājušās stipras ar nozīmīgu naudas rezervi.  
 
Par svarīgākajiem notikumiem 
Mēs esam noslēguši pilnīgu pāreju uz visu darījumu finansēšanu caur savu platformu, minimizējot atkarību no Mintos. Ilgtermiņā tas 
gan sniegs ieguvumus rentabilitātes ziņā, gan nodrošinās neatkarību no trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem. Gada pēdējā 
ceturkšņa ietvaros tika finansēti vairāki lielāki īstermiņa projekti, kuru izsniegšanas komisijas ir zemākas par mūsu vēsturiski vidējo. 
Rezultātā, neskatoties uz salīdzinoši lielu izsniegto aizdevumu apmēru, mūsu peļņa samazinājās. To ietekmēja arī virkne citu 
apstākļu, tajā skaitā, ārkārtas parādu piedziņas izdevumi, uzkrājumu pieaugums un revīzijas izdevumi. Kopumā mūsu izsniegtais 
finansējuma apmērs uzņēmumiem saglabājās 2019. gada apmērā, savukārt apgrozījums ir krities dēļ fokusa uz īsāka termiņa projektu 
finansēšanu, kas nes zemākas komisijas.  
 
Uzņēmumu starpā ir joprojām novērojama nozīmīga piesardzība, nogaidot Covid-19 pandēmijas seku izspēlēšanos ekonomikā. 
Rezultātā mēs turpinām likt lielāku fokusu uz citu pakalpojumu attīstību. To skaitā, mēs esam tālā projekta fāzē saistībā ar diviem 
biznesa pārdošanas un pirkšanas darījumiem. Tāpat mēs turpinām darbu pie tā, lai varētu saviem investoriem piedāvāt papildus 
ieguldījuma instrumentus, tajā skaitā, obligācijās un nekustamā īpašuma jomā. Šis darbs notiek paralēli brokera licences pieteikuma 
procesam, kurai ir pieteikusies Capitalia meitas sabiedrība SIA Capitalia Investment Services, kuras apmaksātais pamatkapitāls ir 
EUR 100,000. Mēs ceram iegūt brokera darbības licenci 2021. gada pirmajā vai otrajā ceturksnī. 
 
Par risku pārvaldi 
Risku pārvaldes loma Sabiedrībā ir identificēt nozīmīgākos operatīvos riskus, izstrādāt rīkus, lai šos riskus novērstu, kā arī izveidot 
politiku, lai kontrolētu riska pārvaldes procedūru ievērošanu. Capitalia valde reizi gadā veic darbības risku analīzes un saistīto 
politiku atjaunošanu. Darbības risku mazināšanai tiek iekļautas Sabiedrības ikgada stratēģijas dokumentā. Risku analīzi un risku 
pārvaldes darbības apstiprina un pārrauga Capitalia revīzijas komiteja. 2016. gada nogalē tika izveidots neatkarīgs iekšējā audita 
departaments, kura loma ir apmācīt un kontrolēt darbiniekus operatīvo procedūru ieviešanā. Savukārt Capitalia gada pārskatu 
apstiprina zvērināti revidenti, kas nodrošina finanšu datu atbilstību grāmatvedības standartiem. 2020. gada laikā tika nozīmīgi 
pārstrādātas un ieviestas procedūras aizdomīgu darījumu partneru un to patiesā labuma guvēju identificēšanai, lai īstenotu prasības 
atbilstoši Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam.  
 
Par iekšējās kontroles procedūrām 
Valde apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas, un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta 
atbilstoši minētajām kontroles procedūrām. 
 
Par Sabiedrības pamatkapitālu 
Pēc 2018. gadā veiktās reorganizācijas Sabiedrības pamatkapitālu veido EUR 500,000 parastās akcijas ar katras daļas nominālvērtību 
EUR 1.   
 
Par peļņas sadali 
Valde iesaka daļu pārskata gada peļņu EUR 20,169 apmērā izmaksāt dividendēs. 


Par Sabiedrības darbības turpināšanu 
2020. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa aktīvi nozīmīgi pārsniedz tās īstermiņa saistības. Ņemot vērā iepriekš minēto un 
izvērtējot Sabiedrības turpmākās darbības stratēģiju, Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība var nodrošināt nepieciešamo likviditāti 
tā normālās saimnieciskās darbības ietvaros. Sabiedrības vadība ir pārliecināta, ka Sabiedrībai ir pietiekami resursi, lai turpinātu 
uzņēmējdarbību pārskatāmā nākotnē.  
 
Par nākotnes plāniem 
Sabiedrības plāns 2021. gadā ir turpināt esošo produktu popularizēšanu tirgū, tajā skaitā izvērst riska kapitāla investīciju aktivitāti.  
 
Par apstākļiem un notikumiem pēc pārskata gada beigām 
Gada pirmajā ceturksnī Sabiedrības darbībā nozīmīgāko ietekmi ir nesusi pandēmijas situācijas radītie ierobežojumi. Rezultātā, 
Capitalia sagaida mērenu apgrozījuma izaugsmi sekojošajā finanšu gadā. Uz gada pārskata sastādīšanas brīdi pandēmijas radītās 
sekas nerada draudus uzņēmuma darbības turpināšanai. 2021. gada 26. janvārī SE Capitalia ir dibinājusi meitas sabiedrību SIA 
Capitalia Fund Management AIFP (Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks ), ar pamatkapitālu 25,000 EUR. 
____________________    
Juris Grišins      
Valdes priekšsēdētājs 
 
Rīgā, 2021.gada 15. aprīlī 
 
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 
 






