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ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss
Vienotais reģistrācijas numurs
Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācija Komercreģistrā
Juridiskā adrese
Pasta adrese

Ditton pievadķēžu rūpnīca
Akciju sabiedrība
40003030187
Rīga, 03.10.1991.
Rīga, 29.08.2003.
Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
Latvija
Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
Latvija

Pamatkapitāls
Publisko uzrādītāja akciju skaits
Vienas akcijas nominālvērtība

10 360 000 EUR
7 400 000
1.40 EUR

Galvenā grāmatvede

Jūlija Lavrecka

Pārskata periods

01.01.2020.-30.06.2020.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:
Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv
Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv
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INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM
VALDE
Valdes priekšsēdētājs
Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)
Valdes locekle
Nataļja Redzoba, ( līdz 31.05.2020.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām
Valdes locekļi
Skaits
nav
nav

Rolands Zarāns
Nataļja Redzoba

Īpašumā esošās akcijas*
%
-

PADOME
Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Georgijs Sorokins, (līdz 18.06.2020.)
Padomes locekļi
Anželina Titkova, (līdz 18.06.2020.)
Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 15.02.2017.)
Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020.
Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.
Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām
Padomes locekļi
Skaits
nav
5 678
nav
nav
nav
nav

Boriss Matvejevs
Georgijs Sorokins
Anželina Titkova
Genādijs Zavadskis
Oto Dzenis
Aleksandrs Sokolovs

Īpašumā esošās akcijas *
%
0,08
-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton
pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā: www.dpr.lv.
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AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS
KAPITĀLA*
Vārds, uzvārds vai nosaukums
Vladislavs Drīksne
MAX Invest Holding SIA
Maleks S SIA
DVINSK MNG SIA

Akciju skaits, %
19,92
13,63
13,56
9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un
aktualizēta, pamatojoties uz 18.06.2020. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts
atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD SE, ņemot vērā saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un
zaudēšanu.
(2) Uz 30.06.2020. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska
mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
Sabiedrības darbības rezultāti 2020.gada 6 mēnešos
Neto-apgrozījums 2020.gada 6 mēnešos tika izpildīts 2 141 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 330
tūkst. EUR mazāk par 2019.gada 6 mēnešu rādītāju.
Pievadķēžu ražošana veikta 1 606 tūkst. EUR apmērā. 2020.gada 6 mēnešu rezultāts ir mazāks
par iepriekšējā gada 6 mēnešu rezultātu par 123 tūkst. EUR.
Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 99% no produkcijas
pamatveidiem, tai skaitā, 43% uz Austrumiem un 56% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēts 1%
produkcijas.
2020.gada 6 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms uzņēmumu
ienākuma nodokļa 37 tūkst. EUR apmērā.
Vidējais statistiskais Sabiedrības darbinieku skaits 2020. gada 6 mēnešos bija 134 cilvēki.
Vidējā darba alga 2020.gada 6 mēnešos sastādīja 644 EUR, kas ir par 13 EUR lielāka nekā
2019.gadā 6 mēnešos.
Sabiedrības darba rezultātus un finanšu pārskatu par 2020 gada 6 mēnešiem, šo Vadības
ziņojumu apstiprināja Sabiedrības Valde (2020.gada 14. augusta Valdes sēdes protokols
Nr.05/2020).
Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.
Izejot no operatīvi mainošās situācijas pasaules ekonomiskajos tirgos, Vadība uzskata par
svarīgu sadalīt tirgus tendenču, Sabiedrības attīstības un Sabiedrības risku analīzi divos posmos:
1.posms: līdz COVID-19 pandēmijas sākumam.
Sabiedrība atzīmē, ka šajā periodā aktuāla bija tirgus situācijas un Sabiedrības darbības
perspektīvas analīze, ko Sabiedrība atklāja Gada pārskatu par 2018.gadu un 2019.gadu Vadības
ziņojumos.
Sabiedrība sniedza vispārīgo tirgus tendenču un tirgus tendenču tā atsevišķos segmentos
analīzi.
Būtiskākie šīs analīzes aspekti, kas saglabāja savu aktualitāti pilnā apmērā 2020.gadā, bija šādi.
Saskaņā ar produkcijas ar AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” preču zīmi ražošanas rādītājiem, tās
realizācija gala patērētājiem strukturāli tiek iedalīta sekojošos galvenajos segmentos:
- „rietumu” tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un
- „austrumu” tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī
Āzijas tirgus valstis.
Sabiedrība ir integrēta to valstu ražošanā un ekonomikā, kuras pieskaitāmas augstākminētajiem
Sabiedrības produkcijas realizācijas tirgus segmentiem neatkarīgi no šīs produkcijas virzīšanas
procedūrām un sistēmām šajos tirgos. Tādā veidā visas tendences, faktori, riski, krīzes un citi
apstākļi šajos tirgos rada tiešu ietekmi uz Sabiedrību, tās darbību, kā arī gūstamajiem ienākumiem
no tās darbības.
Uzņēmuma darbības saglabāšanas nepieciešamība uzliek Sabiedrības Valdei par pienākumu
veikt visus pasākumus, lai saglabātu abus tirgus segmentus, darboties tajos samērīgi ar to
nosacījumiem un faktoriem, rast kompromisus ar partneriem, tai skaitā, uzņēmumam
nelabvēlīgus, saglabāt visus tirgus segmentus.
Detalizēta abu tirgus segmentu un Sabiedrības cerību uz tām analīze ir sniegta Gada pārskata
par 2019.gadu Vadības ziņojumā.
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Sabiedrība arī atzīmēja, ka šie tirgus faktori tā vai citādi bija sistemātiski un ilglaicīgi, un nebija
saistīti ar Sabiedrību, bet gan ar apstākļiem, kurus Sabiedrība nav spējīga ietekmēt un kurus
Sabiedrība nespēj pilnībā novērst ar saprātīgiem un tai pieejamiem līdzekļiem.
Sabiedrības Vadība uzskata, ka visi iepriekš norādītie faktori darbojās līdz COVID-19
pandēmijas sākumam un tieši ietekmēja Sabiedrības darbības rezultātus par 2020.gada 6
mēnešiem.
Sabiedrība 2020.gada I pusgadā turpināja īstenot zaudējumu minimizācijas programmu,
pateicoties iekšējās struktūras optimizācijai, infrastruktūras, intelektuālo un cilvēkresursu
izmantošanai. Savas rezerves Sabiedrība saskata arī ražošanas koncentrēšanas uz tehnoloģiski
sarežģītiem produkcijas veidiem ar augstu pievienoto vērtību jomā, kā arī pakalpojumu un darbu
ārpus pamatražošanas pieauguma aktivizēšanā.
Šis darbs ļāva Valdei koncentrēt savu darbību vienā secīgā virzienā, padarīt darbību
strukturālāku, kā arī ļāva optimālāk sadalīt iesaistītos resursus Sabiedrības ekonomiskās situācijas
uzlabošanai.
Sabiedrība kā savus maksas pakalpojumus virza industriāli-tehnoloģiskā parka attīstības
programmu savā teritorijā. Šīs programmas ietvaros Sabiedrība, izmantojot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus (projekts “Ražošanas telpu izveide A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” brīvajās
ražošanas platībās”), īstenoja savu ražošanas telpu modernizāciju. Tas ļāva ieviest efektīvu resursu
taupīšanu ražošanas telpu uzturēšanā, kā arī izveidot ražošanas telpu ar ražošanai nepieciešamo
infrastruktūru nomas komercpiedāvājumu.
2.posms: pēc COVID-19 pandēmijas sākuma.
Diemžēl Sabiedrībai nav pietiekamas informācijas precīzai situācijas prognozēšanai tajos tirgus
segmentos, kur ir koncentrētas Sabiedrības ekonomiskās intereses un aktivitāte. Krīzes parādību,
ražošanas apturēšanas, aktivitātes krituma ekonomikā un pārdošanas krituma dēļ, situācija
Sabiedrības tirgū ir nestabila, dinamiska un nestandarta, kā rezultātā to nav iespējams paredzēt ar
pietiekamu garantijas līmeni. Piemēram, Sabiedrības produkcijas pārdošanas apjomi Rietumu tirgū
pirmo reizi pārsniedza pārdošanas apjomus Austrumu tirgū. Šīs tendences saglabāšanos vai
atgriešanās pie iepriekšējām pārdošanas proporcijām dinamiku pašlaik nav iespējams novērtēt.
Sabiedrība atzīmē COVID-19 ietekmi uz visiem Sabiedrības produkcijas ražošanastirdzniecības ķēdes posmiem. Samazinājās pasūtījumu apjomi, pasūtītāji atteicās no vairākiem
pasūtījumiem. Daži pasūtītāji, piemēram, AVTOVAZ, paziņoja par pagaidu ražošanas apturēšanu
un par atteikšanos pirkt komplektējošās detaļas, ieskaitot Sabiedrības produkciju.
Sistemātiski tika pārkāpti maksājumu grafiki un termiņi. Tika saņemti atteikumi no piegādātāju
puses, kā arī tika pārkāpti izejvielu un gatavās produkcijas piegādes termiņi sakarā ar situāciju uz
robežām un dažādiem epidemioloģiskās bīstamības līmeņiem.
Sakarā ar pasūtījumu samazināšanos vairāki izejvielu ražotāji, piemērām, metāla produkcijas
ražotāji pārgāja uz saīsināto darba laiku. Ekskluzīvo metālu veidu ražošanā daži Sabiedrības
pasūtījumi netika ieplānoti, jo ražotājiem nebija pietiekama pasūtījumu apjoma, lai ražotu
(kausētu) partiju.
Visi iepriekšminētie apstākļi ietekmēja Sabiedrības darbības rezultātus 2020. gada I pusgadā.
Sabiedrība neuzskata krīzes parādību pārvarēšanu par iespējamu tikai vienai ražošanai. Ņemot
vērā Sabiedrības integrētību pasaules ekonomikā, “rietumu” un “austrumu” tirgu segmentos,
Sabiedrības ražošanas krituma līmenis ir tieši atkarīgs no krīzes līmeņa šajos tirgus segmentos.
Turklāt ražošanas krituma līmenis būs tieši saistīts ar darījumu aktivitātes krituma periodu
ierobežojošu un karantīnas pasākumu rezultātā, ar bezdarba pieaugumu, ar patēriņa pieprasījuma
korekciju, kas pirmām kārtām ir orientēts uz pirmās nepieciešamības precēm.
Sabiedrības Vadība uzskata, ka pasaules ekonomika ir krīzes parādību un tendenču sākotnējā
posmā, kas nav pārvarēts. Sakarā ar to liekas, ka prognozes par Sabiedrības ražošanas krituma
termiņiem un līmeņiem varēs novērtēt ne agrāk kā pēc Sabiedrības darba rezultātiem 2020.gadā,
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kas tiks atspoguļots atbilstošajos Sabiedrības pārskatos. Savukārt šo krīzes parādību pārvarēšanas
termiņus un prognozes varēs novērtēt, izejot no faktiskā tirgu krituma un ierobežojošu pasākumu
perioda, kas ietekmē ekonomiku, taču jebkurā gadījumā šis periods optimistiskā vērtējumā tiek
prognozēts uz termiņu no 12 mēnešiem un vairāk.
Lai lokalizētu un mīkstinātu COVID-19 pandēmijas ietekmi Sabiedrība mēģināja iniciēt
dažāda veida atbalstu saņemšanu ar dažādiem pārrunu rezultātiem, tādus kā:
 Sabiedrība vērsās pie Valsts ieņēmumu dienesta kā nodokļu administratora ar lūgumu
piedāvāt nodokļu maksājumu termiņa pagarināšanu un sadalīšanu karantīnas apstākļu Latvijā laika
periodā; lūgums apmierināts.
 Sabiedrība paziņoja par daļēju ražošanas pārtraukšanu kā svarīgu informāciju un vērsās
pēc atbalsta pārtrauktā ražošanas procesa darbinieku dīkstāves apmaksas formā; formālu iemeslu
dēļ Valsts ieņēmumu dienests noraidīja pieteikumu; tika samaksāta kompensācija (līdz 15%) no
sociālā atbalsta fondiem, pārējo dīkstāvi apmaksāja Sabiedrība.
 Sabiedrība vērsās pie nekustāmā īpašuma nodokļu administratora (Daugavpils pilsētas
dome) ar lūgumu viņu kompetences ietvaros pārskatīt nodokļa procentuālo likmi, kā arī pārcelt
maksājumu termiņus un nodrošināt maksājumu termiņu sadali, atceļot sodu maksājuma termiņu
pārkāpumu dēļ; ziņojums no Daugavpils pilsētas domes par lūguma izskatīšanu netika saņemts;
tika saņemta prasība nekavējoties samaksāt esošās nodokļu saistības.
 Sabiedrības aicinājums Valsts institūcijām ar lūgumu nodrošināt tiesības veikt
maksājumus par saistībām ar termiņa pagarinājumu un pa daļām sakarā ar COVID-19 pandēmijas
apstākļiem palika neatbildēts un neapmierināts.
 Nav panākta vienošanās ar resursu piegādātajiem par maksājuma termiņu
pagarināšanas sodu atcelšanu, ja Sabiedrība veic maksājumu COVID-19 dēļ nestabilas naudas
plūsmas apstākļos pa daļām sapratīga termiņā.
Iepriekšminētais liek Sabiedrībai uzskatīt, ka atbalsts un palīdzība ražošanas iestādei, kas ir
orientēta uz produkcijas eksportu, reālajā ekonomikā ir deklaratīva un faktiski tāda atbalsta nav.
Sabiedrības riski.
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, procentu
likmju riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un COVID-19 pandēmijas riskam. Informāciju par
šo risku struktūru un aprakstu, kā arī par risku vadību Valde sniedza Vadības ziņojumā 2019.gada
pārskatam. 2019.gada pārskatā izklāstītā informācija par finanšu riskiem ir pilnīgi aktuāla
Sabiedrības finanšu pārskatam par 2020.gada 6 mēnešiem.
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 6
mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības
ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs
2020.gada 31. augustā.

Rolands Zarāns
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BILANCE
30.06.2020.
EUR

AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
Nemateriālie ieguldījumi kopā

30.06.2019.
EUR

4 028

8 861

4 028

8 861

1 972 722
1 192 001
88 628
849 253
2 439 250
29 196

1 853 982
1 276 539
88 628
907 156
2 687 409
40 446

-

12 649

6 571 050

6 866 809

-

-

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

6 575 078

6 875 670

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi kopā

520 221
145 023
304 119
43 214
1 012 577

417 575
178 560
109 800
76 215
782 150

391 057
30 059
478
421 594

779 220
21 867
400
801 487

2 267

122 828

1 436 438

1 706 465

8 011 516

8 582 135

Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
Nekustamie īpašumi:
Zeme
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
Ieguldījuma īpašumi - zeme
Ieguldījuma īpašumi - ēkas
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā

Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā
Nauda
Apgrozāmie līdzekļi kopā
AKTĪVU KOPSUMMA
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BILANCE
PASĪVI

30.06.2020.
EUR

30.06.2019.
EUR

Pašu kapitāls
Akciju kapitāls

10 360 000

10 360 000

169 251

169 251

(9 345 727)

(9 228 221)

(37 731)

(77 993)

1 145 793

1 223 037

4 282 577

4 678 577

3 700

-

1 216 999

1 300 483

5 503 276

5 979 060

265 522

207 432

Citi aizņēmumi

22 200

-

No pircējiem saņemtie avansi

26 008

30 059

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

387 333

463 092

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

493 852

444 968

Pārējie kreditori

59 854

116 091

Nākamo periodu ieņēmumi

41 742

41 742

Uzkrātās saistības

65 936

76 654

Īstermiņa kreditori kopā

1 362 447

1 380 038

Kreditori kopā

6 865 723

7 359 098

8 011 516

8 582 135

Rezerves:
pārējās rezerves
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi
Pašu kapitāls kopā
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm

PASĪVU KOPSUMMA
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AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
30.06.2020.
EUR

30.06.2019.
EUR

Neto apgrozījums

2 141 052

2 471 335

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

1 728 709

2 120 753

412 343

350 583

(528)

(575)

(332 536)

(334 256)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

70 648

66 857

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(93 202)

(61 372)

206

-

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(94 662)

(99 231)



(94 662)

(77 993)

(37 731)

(77 993)

-

-

(37 731)

(77 993)

(0,005)

(0,011)

Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas

Pērēji procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi
Citām personām

Zaudējumi / peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa
Zaudējumi / peļņa uz akciju
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AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
30.06.2020.
EUR

30.06.2019.
EUR

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu nolietojums
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija
Parēji ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Ieņēmumi no Pamatlīdzekļu pārdošanas
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un
īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Kreditoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Pamatdarbības neto naudas plūsma

(37 731)

(77 993)

215 888
2 416
94 662
275 235

207 278
2 416
(41 742)
99 231
(1 600)
187 590

238 349
(94 154)
(219 399)
200 031
200 031

(122 054)
217 741
(5 204)
272 073
272 073

(2 380)
(2 380)

(1 076)
1 600
524

(111 085)
(94 662)
(205 747)

(109 013)
(99 231)
(208 244)

(8 096)

64 353

Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā

10 363

58 475

Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās

2 267

122 828

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
(Atmaksātie) / saņemtie aizdevumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Pārskata perioda neto naudas plūsma
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AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par periodu no 2020.gada 01.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam
Akciju
kapitāls

2020.gada 01.janvāris
Zaudējumi 2020.gada
6 mēnešos
2019.gada 30.jūnijā
2019.gada 01.janvāris
Zaudējumi 2019.gada
6 mēnešos
2019.gada 30.jūnijā

Pārējās Iepriekšējo
rezerves periodu
nesadalītā
peļņa

Pārskata
perioda
zaudējumi/
peļņa

Kopā

EUR
10 360 000
-

EUR
169 251

EUR
(9 345 727)
-

EUR
(37 731)

EUR
1 183 524
(37 731)

10 360 000

169 251

(9 345 727)

(37 731)

1 145 793

10 360 000
-

169 251

(9 228 221)
-

(77 993)

1 301 030
(77 993)

10 360 000

169 251

(9 228 221)

(77 993)

1 223 037
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AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM

Pielikums
SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES
Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un
aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un
sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2020.gada
30.jūnijā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 6 mēnešu periodu no
2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir
konsekventi izmantotas uzskaites metodes.
Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2020.gada 6 mēnešiem nav pārbaudījis
zvērināts revidents.
Finanšu pārskats sagatavots euro.
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AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem
finanšu pārskatu posteņiem
Pievadķēžu ražošana 2020.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)
Pievadķēdes šī gada 6 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 606 tūkst. EUR
apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 123 tūkst. EUR mazāka par
iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pievadķēžu ražošana 2020.gada 6 mēnešos (tūkst.m)
Saražoto pievadķēžu naturālajā izteiksmē rādītājs ir par 63 tūkst. metriem zemāks
nekā 2019.gada 6 mēnešos.
Realizācija (neto-apgrozījums) 2020.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)
2020.gada 6 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 2 141 tūkst. EUR apmērā.
Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 330 tūkst. EUR vai par 13% mazāka
par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pamatprodukcijas realizācija 2020.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR)
Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 745 tūkst. EUR, kas ir
par 293 tūkst. EUR vai par 14% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda
rādītāju.
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