AS “mogo”
OBLIGĀCIJU PROSPEKTS

Finanšu instrumenti:

Obligācijas

ISIN:

LV0000801363

Finanšu instrumentu skaits:

20,000

Nominālvērtība:

EUR 1,000.00

Kopējā nominālvērtība:

EUR 20,000,000.00

Kupona likme:

10%

Kupona izmaksas biežums:

Reizi mēnesī

Kupona izmaksas datums:

Mēneša pēdējā datumā

Pamatsummas dzēšana:

Reizi ceturksnī sākot ar
2019. gada 30. jūniju,
EUR 125.00 no katras
obligācijas

Pilnīgas dzēšanas datums:

2021. gada 31. marts

Emisijas organizators:

2014. gada 13. oktobris
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1.

Termini un saīsinājumi

Banka vai Emisijas
organizētājs

: Baltikums Bank AS (juridiskā adrese – Smilšu iela 6,
Rīga, LV-1050, Latvija)

Darba diena

: Diena, kas Latvijas Republikā nav brīvdiena vai
svētku diena, un kad LCD un TARGET2 sistēma ir
atvērti darījumu veikšanai

Emisijas noteikumi

: Dokuments, saskaņā ar kuru tika veikta Obligāciju
emisija (ISIN LV0000801363)

Emitents

: AS “mogo” (juridiskā adrese - Rīga, Matrožu iela
15A, LV-1048, Latvija)

EUR

: Euro (Eiropas Monetārās Savienības dalībvalstu
vienotā valūta)

FKTK

: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Kontu turētājs

: Kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība,
kas ir saņēmusi FKTK licenci vai ir tiesīga veikt
darījumus un glabāt vērtspapīrus saskaņā ar savas
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem

Kupons

LR

: Procentu maksājums par Obligācijām
: AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” (juridiskā
adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija)
: Latvijas Republika

Maksātnespējas
gadījums

: Prospekta 6.2. “Maksātnespējas gadījums” sadaļā
minētie apstākļi

Nominālvērtība

: Vienas Obligācijas nominālvērtība

NR

: Akciju sabiedrība “NASDAQ Riga” (juridiskā
adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija)

Normatīvie akti vai
Likumdošana

: Latvijas Republikā piemērojamie normatīvie akti,
t.sk. NR un LCD noteikumi

Obligācija

: Parāda vērtspapīrs, ko izlaidis Emitents saskaņā ar
Emisijas noteikumiem

Obligacionārs

: Persona, kurai pieder viena vai vairākas Obligācijas

Potenciālais Ieguldītājs

: Persona, kas apsver iespēju iegādāties vienu vai
vairākas Obligācijas

Prospekts

: Šis dokuments, uz kura pamata Obligācijas tiek
iekļautas regulētajā tirgū

Saistītās personas

: Prospekta
personas

LCD

6.4
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2.

Atbildīgās personas

Mēs, AS “mogo” valdes locekļi Jēkabs Endziņš (p.k. 070688-10619) un Mārcis Grīnis
(p.k. 081084-12004), apliecinām, ka, šim nolūkam veltot pietiekamu uzmanību,
Prospektā iekļautā informācija ir patiesa, saskaņā ar faktiem, un tajā nav noklusētas
nekādas ziņas, kas varētu iespaidot tās nozīmi.

_____________________
Jēkabs Endziņš

_____________________
Mārcis Grīnis
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3.

Kopsavilkums
A. iedaļa. Ievads un brīdinājumi.

Elements un prasība
informācijas sniegšanai
A.1 Brīdinājums
ieguldītājiem

Informācija




Šis kopsavilkums uzskatāms par Prospekta ievadu.
Jebkurš Potenciāla Ieguldītāja lēmums veikt ieguldījumus vērtspapīros
pieņemams, pamatojoties uz pilnu Prospektā ietverto informāciju.
Gadījumā, ja tiesā tiek iesniegta prasība saistībā ar šajā Prospektā
ietverto informāciju, Potenciālajam Ieguldītājam kā prasītājam pirms
šāda tiesvedības procesa uzsākšanas var rasties izdevumi sakarā ar šī
Prospekta iztulkošanu saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem
aktiem. Tās personas, kuras tiesā ir iesniegušas Kopsavilkumu, ieskaitot
jebkādu tā tulkojumu, ir civiltiesiski atbildīgas tikai tad, ja
Kopsavilkums, skatot to kopsakarā ar citām šī Prospekta sadaļām, ir
maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents vai nesniedz būtiskāko
informāciju, kas palīdzētu Potenciālajam Ieguldītājam pieņemt lēmumu
par ieguldījumu veikšanu šādos vērtspapīros.

B. iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs
B.1

B.2

Emitenta
juridiskais
nosaukums
un
komercnosaukums
Emitenta atrašanas
valsts un juridiskā
forma,
tiesību
akti, saskaņā ar
kuriem Emitents
darbojas, un tā
dibināšanas valsts

Akciju sabiedrība “mogo”
Atrašanās valsts: Latvijas Republika.
Juridiskā forma: akciju sabiedrība, juridiskais statuss – juridiska persona.
Reģistrācijas datums un vieta: Latvijas Republikas Komercreģistrā 2012. gada 3.
maijā.
Reģistrācijas numurs: 50103541751
Juridiskā adrese: Matrožu iela 15A, Rīgā, LV-1048, Latvijā.
Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību:
 Latvijas Republikas Komerclikums;
 Ministru Kabineta 2011. gada 29. marta noteikumi Nr. 245 “Noteikumi
par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju
(licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā
valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un
pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai”;
 Ministru Kabineta 2010. gada 28.decembra noteikumi Nr. 1219
“Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” (Noteikumi nosaka prasības
attiecībā uz patērētāja kreditēšanas pakalpojuma reklāmas saturu,
kārtību, kādā sniedz informāciju pirms patērētāja kreditēšanas līguma
noslēgšanas, un informācijas saturu, patērētāja kreditēšanas līgumam
izvirzāmās prasības un tajā ietveramo informāciju, gada procentu likmes
aprēķināšanas metodi, patērētāja informēšanas kārtību patērētāja
kreditēšanas līguma darbības laikā, kredīta pirmstermiņa atmaksas un
kopējo kredīta izmaksu taisnīgas samazināšanas kārtību, atsevišķiem
patērētāja kreditēšanas līgumu veidiem piemērojamās prasības un
kreditēšanas starpnieku pienākumus, kā arī tiesisko regulējumu
patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu);
 Ministru Kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1037
“Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”
(Noteikumi nosaka distances līgumā par finanšu pakalpojumu sniegšanu
ietveramo informāciju, atsevišķus līguma izpildes nosacījumus, kā arī
kārtību un termiņu, kādā realizējamas Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma 12.pantā noteiktās atteikuma tiesības);
 Fizisko personu datu aizsardzības likums (Likuma mērķis ir aizsargāt
fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves
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neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi);
Patērētāja tiesību aizsardzības likums (Likuma mērķis ir nodrošināt
patērētājam iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, slēdzot
līgumu ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju);
 Negodīgas komercprakses aizlieguma likums (Likuma mērķis ir
nodrošināt patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību,
aizliedzot komercprakses īstenotājiem izmantot negodīgu komercpraksi
attiecībā pret patērētājiem);
 Parādu ārpustiesas atgūšanas likums (Likuma mērķis ir reglamentēt
kreditora un parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja tiesības un
pienākumus parāda atgūšanas jomā).
Emitenta galvenā darbības joma ir transportlīdzekļu atgriezeniskais līzings jeb
kreditēšana pret klientam jau piederošu transportlīdzekli un transportlīdzekļu
finanšu līzings.


B.3

B.4a

B.4b

B.5
B.6

Emitenta darījumu
un
galveno
darbības
jomu
veidi
un
būtiskākie faktori
Nozīmīgākās
jaunākās
tendences,
kas
ietekmējušas
Emitentu
un
nozari, kurā tas
darbojas
Informācija
par
visām apzinātajām
tendencēm,
kas
ietekmējušas
Emitentu
un
nozari, kurā tas
darbojas
Emitenta dalība
koncernā
Emitenta galvenie
akcionāri

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
jaunākām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas Emitentu vai kreditēšanas
nozares darbību.

Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
identificētām apzinātajām tendencēm, kas negatīvi ir ietekmējušas Emitentu vai
kreditēšanas nozares darbību.

Emitents nav koncerna dalībnieks.
Vienīgais Emitenta akcionārs ir Luksemburgā reģistrēts uzņēmums
“Mogo Finance S.A.” (reģ. nr. B 174.457, juridiskā adrese: 2-4 rue Eugene
Ruppert, LV-2453, Luksemburga), kam pieder 100% sabiedrības akciju.
Emitenta patiesā labuma guvēji ir divi finanšu investori, Latvijas Republikas
pilsoņi, kuriem katram pieder 30.33% no “Mogo Finance S.A.” kapitāldaļu.
Atlikušie 39.34% no “Mogo Finance S.A.” kapitāldaļām pieder 7
privātpersonām, Latvijas pilsoņiem, no kuriem lielākajam akcionāram pieder
10.11%, bet mazākajam 0.5%.
Ar 2014. gada 30. septembri Emitenta akciju kapitāls tika palielināts līdz EUR
5,000,000, nemainot akcionāru struktūru.
Emitenta akcionāru struktūra:
Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē.

Vārds, uzvārds/Nosaukums

Akciju skaits

% no kopskaita

300,000

100.00%

Uz 2014. gada 30. jūniju:
“Mogo Finance S.A.”

Uz 2014. gada 30. septembri pēc akciju kapitāla palielināšanas:
“Mogo Finance S.A.”
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B.7

Būtiskākā
iepriekšējā finanšu
informācija

Emitenta bilances par 2012. gadu, 2013. gadu un 2014. gada 6 mēnešiem.
Rādītājs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVU KOPSUMMA
Pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
PASĪVA KOPSUMMA

30.06.2014,
EUR
12,051,263
5,055,062
17,106,325
128,124
15,979,000
999,201
17,106,325

31.12.2013,
EUR
5,051,938
2,692,473
7,744,411
(48,480)
5,657,390
2,135,501
7,744,411

31.12.2012,
EUR
1,212,405
628,070
1,840,475
240,928
1,217,941
381,606
1,840,475

Emitenta peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2012. gadu (1. finanšu gads, periods
no 3. maija līdz 31. decembrim), 2013. gadu un 2014. gada 6 mēnešiem.
Rādītājs
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu izmaksas
Vērtības samazinājums
Pārdoto preču pašizmaksa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)
Citi pārskata perioda ieņēmumi, kas netiek
atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Kopējie pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)

01.01.2014 –
30.06.2014,
EUR
2,202,633
(574,808)
(169,290)
(385,886)
(772,756)
56,420
(76,457)

2013, EUR
2,369,884
(739,063)
(167,290)
(5,265)
(702,978)
(976,345)
82,161
(89,987)

03.05.2012 –
31.12.2012,
EUR
140,230
(29,423)
(50,417)
(129,027)
(132,654)
2,706
(3,712)

5,375

15,946

871

(19)

(26,263)

(15,814)

285,212

(239,200)

(217,240)

(126,351)
17,743
176,604

(44,153)
(6,055)
(289,408)

31,306
(185,934)

-

-

-

176,604

(289,408)

(185,934)

Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no revidētā finanšu
pārskata par 2012., 2013. gadu un saīsinātā starpperioda finanšu pārskata par
2014.gada 6 mēnešiem.
Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu stāvoklis
vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies. Emitentam nav zināmi nekādi faktori,
prasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu nākotnē negatīvi ietekmēt Emitenta
finanšu stāvokli vai darbības rezultātus.
B.8

B.9
B.10

B.11

B.12

Būtiskākā
standarta finanšu
informācija

Peļņas prognoze
vai novērtējums
Ierunas
finanšu
informācijas
revīzijas ziņojumā
Emitenta
pašu
kapitāls

Prognozes
Emitentu

par

Finanšu rādītāji
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un
amortizācijas (EBITDA)
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)
Aktīvu kopsumma uz perioda beigām

30.06.2014, EUR

2013, EUR

2,202,633

2,369,884

03.05.2012 –
31.12.2012, EUR
140,230

898,316

597,060

(137,926)

176,604
17,106,325

(289,408)
7,744,411

(185,934)
1,840,475

Nav veikta peļņas prognoze.
2013. gada finanšu gada pārskata un saīsinātajā starpperioda pārskata par 6
mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā, revīzijas ziņojumos nav
bijušas ierunas.
Uz 2013. gada 31. decembri Emitenta pašu kapitāls bija negatīvs un sastādīja
EUR (48,480.00). Uz 2014. gada 30. jūniju saskaņā ar revidētajiem finanšu
datiem Emitenta pašu kapitāls tīrās peļņas rezultātā bija pozitīvs EUR 128,124
apmērā.
Uz 2014. gada 30. septembri Emitenta akciju kapitāls tika palielināts līdz EUR
5,000,000.
Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo revidēto
finanšu pārskatu publicēšanas.
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B.13

B.14
B.15

B.16
B.17

Būtiski notikumi
Emitenta
maksātnespējas
novērtēšanai
Emitenta atkarība
Emitenta galvenās
darbības jomas
Kontrole
pār
emitentu
Kredītvērtējumi
B.18 – B.50

Pēdējā laikā nav konstatēti kādi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir būtiski
Emitenta maksātnespējas novērtēšanai.
Nepiemēro, jo Emitents nav koncerna dalībnieks.
Emitenta galvenā darbības joma ir transportlīdzekļu atgriezeniskais līzings jeb
kreditēšana pret klientam jau piederošu transportlīdzekli un transportlīdzekļu
finanšu līzings.
100.00% Emitenta akciju pieder “Mogo Finance S.A.”
Emitentam un emitējamajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti nekādi
kredītspējas reitingi (kredītvērtējumi).
Nepiemēro.

C. iedaļa. Vērtspapīri
C.1

Vērtspapīru veids
un
kategorija,
ISIN

Vērtspapīru
emisijas valūta
C.3 – C.4
C.5
Ierobežojumi
brīvai vērtspapīru
pārvedamībai
C.6 – C.7
C.8, No Obligācijām
C.9
izrietošas tiesības
C.2

Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri bez nodrošinājuma un bez
atsavināšanas ierobežojumiem. LCD iegrāmatoja Obligāciju emisiju un piešķīra
tai starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN LV0000801363), kā arī
veic emitēto Obligāciju uzskaiti.
EUR
Nepiemēro.
Obligācijas ir dematerializēti
ierobežojumiem.

uzrādītāja

vērtspapīri

bez

atsavināšanas

Nepiemēro.
Obligacionāriem ir tiesības saņemt Kupona un Pamatsummas maksājumus
atbilstoši Prospektā paredzētajai kārtībai.
Kuponu (procentu) likme ir 10% (desmit procenti) gadā. Procentu maksājumi
sākas ar 2014. gada 31. martu un tiek veikti katra mēneša pēdējā datumā.
Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts, pamatsummas maksājumi
notiek reizi ceturksnī un tiek veikti ceturkšņa pēdējā datumā, sākot ar 2019. gada
30. jūniju.
Ja Emitents pieņem lēmumu atmaksāt Obligācijas pirms termiņa, Emitents par to
paziņos Obligacionāriem vismaz 10 (desmit) Darba dienas pirms Obligāciju
atmaksas datuma, publicējot attiecīgu informāciju NR informācijas sistēmā un
Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā (ORICGS).
Emitents var veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa atmaksu, sākot ar 2014. gada
31. decembri katra mēneša pēdējā datumā. Atmaksājot Obligāciju pamatsummu,
Emitentam ir jāmaksā par 1% vairāk par atmaksājamo Obligāciju pamatsummu.
Pamatsummas minimālais atmaksas apjoms vienai Obligācijai ir EUR 10.00
(desmit euro nulle centi) ar nākošo soli EUR 10.00 (desmit euro nulle centi)
apjomā. Gadījumos, kad pamatsumma tiek atmaksāta pilnībā, atmaksas solis
EUR 10.00 (desmit euro nulle centi) nav jāievēro. Obligācijas nav nodrošinātas
ar ķīlu un trešās personas nav galvojušas par Obligācijām un ar tām saistītajiem
Kuponu maksājumiem.

C.10

Vērtspapīru
procentu
maksājums, kas
balstīts
uz
atvasinātiem
finanšu
instrumentiem

Obligāciju emisijas ietvaros nav paredzēts, bet tajā pašā laikā nav arī ierobežotas
Obligacionāru tiesības veidot un/vai pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv
visu Obligacionāru vai tā daļas likumiskās intereses.
Nepiemēro.
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Obligāciju
iekļaušana
regulētajā tirgū
Emisijas minimālā
nominālvērtība

Emitents plāno visas emitētās un izvietotās Obligācijas iekļaut “NASDAQ Riga”
regulētajā tirgū, nodrošinot to publisko apgrozību. Obligāciju norēķinus veic
LCD.
Vienas Obligācijas Nominālvērtība – EUR 1,000 (viens tūkstotis euro). Uz
Prospekta iesniegšanas brīdi FKTK 2014. gada 13. oktobrī tika emitētas 19,062
(deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit divas) Obligācijas. Emitentam ir tiesības emitēt
papildus 938 (deviņi simti trīsdesmit astoņas) Obligācijas līdz 2015. gada 31.
decembrim.

C.13 – C.22

Nepiemēro.

D.1,
D.2

Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Emitentam

D.3

Būtiskākā
informācija
par
būtiskākajiem
riskiem, kas ir
raksturīgi
Obligācijām
D.4 – D.6

Obligacionārs, veicot ieguldījumu Obligācijās, uzņemas noteiktus finanšu riskus.
Šie riski ir saistīti gan ar līzinga ņēmēju finanšu stāvokli, gan arī ar Obligāciju un
vērtspapīru tirgus situāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs. Emitents savu darbību veic,
ņemot vērā pārdomātu riska vadību, kas ir vērsta uz ierobežotu risku uzņemšanos
visos galvenajos darbības virzienos.
Emitenta uzņēmējdarbība ir saistīta ar šādiem riskiem: juridiskais risks,
makroekonomikas risks, konkurences risks, tirgus risks, finanšu risks, ar
cilvēkkapitālu saistītais risks, kredītrisks un operacionālais risks.
Ieguldot līdzekļus Obligācijās, ieguldītāji uzņemas šādus ar parāda vērtspapīriem
saistītos riskus: 1) var nebūt iespējas pārdot Obligācijas otrreizējā tirgū; 2) līdz
emisijas dzēšanas brīdim cena otrreizējā tirgū var būt zemāka par Obligāciju
Nominālvērtību; 3) var mainīties normatīvie akti, kas regulē nodokļu likmes un
nodokļu maksāšanas kārtību un kas var negatīvi ietekmēt ienesīgumu no
Obligācijām.
Nepiemēro.

C.11

C.12

D. iedaļa. Riski

E. iedaļa. Piedāvājums
E.1 – E.2a
E.2b Obligāciju
piedāvājuma
iemesli
un
ieņēmumu
izmantošana
E.3
Obligāciju
piedāvājuma
nosacījumi
E.4
Konfliktējošas
intereses
E.5 – E.6
E.7
Ieguldītāja
izdevumi

Nepiemēro.
Obligāciju emisija tika veikta, lai Emitents varētu pārfinansēt esošos
aizņēmumus no investoriem uz izdevīgākiem finansējuma nosacījumiem, uzlabot
naudas plūsmu un likviditāti, kā arī piesaistītu papildus kapitālu uzņēmuma
aizdevuma portfeļa finansēšanai un palielinātu atpazīstamību regulētajā kapitāla
tirgū un starp institucionālajiem investoriem.
Nepiemēro.
Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu konfliktiem saistībā ar
Obligāciju emisiju.
Nepiemēro.
Visus ar Obligāciju iegādi un glabāšanu saistītos izdevumus sedz ieguldītājs
atbilstoši kredītiestādes vai ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja, caur kuru
ieguldītājs veic Obligāciju iegādi un glabāšanu, cenrādim. Emitentam nav
pienākuma kompensēt ieguldītāja radušos izdevumus.
Ieguldītājam var rasties ar Obligācijām saistītas papildus nodokļu nomaksas
saistības atkarībā no ieguldītāja valsts rezidences. Emitents ieturēs nodokļus no
Kupona maksājumiem atbilstoši Prospektam.
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4.

Riska faktori

4.1.Svarīga piezīme
Šajā sadaļā uzskaitītie riski var samazināt Emitenta spēju izpildīt savas saistības un
vissliktākajā gadījumā var izraisīt tā maksātnespēju. Obligacionāriem jāņem vērā, ka
Obligācijas nav nodrošinātas ar ķīlu, un trešās personas nav galvojušas par
Obligācijām un ar tām saistītajiem Kuponu maksājumiem. Šajā sadaļā var nebūt
uzskaitīti visi potenciālie riski, kas var ietekmēt Emitentu.
4.2.Izmaiņas normatīvajos aktos
Emitents veic uzņēmējdarbību Latvijā un lielākā daļa no riskiem, kas to ietekmē, ir
saistīti ar vispārīgo ekonomisko stāvokli valstī un normatīvajiem aktiem, kurus
pieņem LR Saeima vai LR Ministru Kabinets.
Pašlaik Emitenta un citu nebanku kreditētāju darbību Latvijā regulē 2011. gada
29. marta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 245 “Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas
pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas
(licences) saņemšanai”, kuri tostarp arī nosaka licences nepieciešamību, kuras maksa
ir EUR 71,140, kā arī ikgadējo licences darbības pagarināšanu, kuras maksa ir
EUR 14,225, 2010. gada 28. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1219
“Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”, 2004. gada 21. decembra Ministru Kabineta
noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu
sniegšanu”, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Negodīgas komercprakses
aizlieguma likums, Parādu ārpustiesas atgūšanas likums un Patērētāju tiesību
aizsardzības likums.
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4.3.Makroekonomika
Ekonomiskā situācija Latvijā, kurā Emitents veic savu uzņēmējdarbību, ir vērtējama
kā stabila, ko apstiprina gan makroekonomiskie dati, tādi kā IKP un nodarbinātības
rādītāji1, kā arī starptautisku reitingu aģentūru - Moody’s Investors Service2, Standard
& Poor’s Financial Services3 un Fitch Ratings4 - piešķirtie kredītreitingi, kas pēdējo
gadu laikā tika paaugstināti.
Apstiprinājums Latvijas ekonomiskās situācijas stabilitātei ir Standard & Poor’s
Latvijas kredītreitinga paaugstinājums no “BBB+” uz “A-” 2014. gada 30. maijā,
pamatojot to ar spēcīgu ekonomikas izaugsmi un stabilu valsts fiskālo stāvokli.5
4.4.Konkurences risks
Uz 2014. gada 1. septembri Latvijas teritorijā darbojās 56 licencēti nebanku
kreditētāji6, kas piedāvā dažādus kreditēšanas pakalpojumus, no tiem 15 darbojas
finanšu līzinga un atgriezeniskā līzinga tirgū7. Licencētie nebanku kreditētāji darbojas
vēl tādās jomās kā lombardi, ātrie kredīti, patēriņa kredīti, kredīti pret ķīlu un kredīti
pret nekustamo īpašumu.
Lai gan 2012. gadā 90% no kopējo izsniegto līzingu summas veidoja tradicionālie
banku līzinga uzņēmumi kā SIA “Swedbank Līzings”, SIA “Nordea Finance Latvia”,
SIA “SEB līzings”, SIA “UniCredit Leasing”, SIA “DNB līzings” u.c.8, tomēr dotie
uzņēmumi parasti izsniedz aizdevumu/līzingu par summām, kas ir vidēji lielākas par
EUR 8,0009 (Emitenta vidējais līzinga lielums kopš uzņēmuma dibināšanas ir
aptuveni EUR 2,472) un neizsniedz līzingus pret transportlīdzekļiem, kas līzinga
termiņa beigās ir vecāki par 12 gadiem10 (Emitenta vidējais līzinga transportlīdzekļa
vecums izsniegšanas brīdī ir 12-13 gadi), tādēļ var apgalvot, ka Emitentam un banku
līzingu uzņēmumiem ir dažāda mērķauditorija.
Ja banku līzinga uzņēmumi izvēlēsies paplašināt savu mērķauditoriju un izsniegs
riskantākus, mazākas vērtības līzingus pret vecākiem transportlīdzekļiem, tad
Emitentam būs attiecīgi jāreaģē uz konkurenci, samazinot procentu likmes
aizdevumiem vai piedāvājot klientiem labvēlīgākus nosacījumus. Iespējams, ka starp
esošajiem nebanku kreditētājiem, kas piedāvā transportlīdzekļu līzinga pakalpojumus
Latvijas Bankas dati “Galvenie makroekonomiskie rādītāji”. Pieejams: http://www.bank.lv/statistika/datutelpa/galvenie-raditaji/galvenie-makroekonomiskie-raditaji
2 Moody’s Investors Service dati. Pieejams:
https://www.moodys.com/page/search.aspx?cy=global&kw=latvia&searchfrom=GS&spk=qs&tb=1
3 Standard & Poor’s dati. Pieejams: http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/orgdetails/sectorCode/SOV/entityId/309881
4 Fitch Ratings dati. Pieejams: https://www.fitchratings.com/gws/en/esp/issr/80442245
5Standard & Poor’s dati. “Latvia long-term raiting raised to “A-” on strong growth and fiscal performance”.
Pieejams:
http://www.standardandpoors.com/prot/ratings/articles/en/us?articleType=HTML&assetID=1245369119972
6 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv/page/535
7 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv/page/535
8 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. “Izsniegtās summas un noslēgtie līgumi nebanku finanšu
pakalpojumu sektorā 2012. gadā”, “Nebanku kreditēšanas tirgus apkopojums par 2012. gadu”. Pieejams:
http://www.ptac.gov.lv/page/195
9 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. “Izsniegtās summas un noslēgtie līgumi nebanku finanšu
pakalpojumu sektorā 2012. gadā”, “Nebanku kreditēšanas tirgus apkopojums par 2012. gadu”. Pieejams:
http://www.ptac.gov.lv/page/195
10 Banku līzingu uzņēmumu līzinga nosacījumu apkopotā informācija.
1
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līdzīgai mērķauditorijai, parādīsies konkurents, kas ar agresīvu un plašu mārketinga
kampaņu un izdevīgākiem nosacījumiem varēs samazināt Emitenta tirgus daļu, kā
rezultātā pasliktinās Emitenta rentabilitāti. Plašāku tirgus konkurences aprakstu skatīt
Prospekta 11.4. sadaļā “Konkurence”.
Emitenta vadībai ir plaša pieredze uzņēmējdarbības vadīšanā, kas ir noderīga
pielāgojoties tirgus izmaiņām un vadot uzņēmumu mainīgas ārējās vides apstākļos.
Emitenta vadības pieredzi skatīt Prospekta 11.15 “Darbinieki un Emitenta vadītāju
pieredzes apkopojums” sadaļā.
4.5.Finanšu risks
Emitenta izaugsme un aizdevumu portfeļa apjoms ir lielā mērā atkarīgs no spējas
piesaistīt kapitālu no dažādiem finansēšanas avotiem. Emitents ir būtiski atkarīgs no
aizdevumiem, ko izsniedza Emitenta saistītās puses, kuru aizdevumu kopsumma
2013. gada 31. decembrī sastādīja aptuveni 90% no kreditoru kopsummas. Nākotnē
Emitents vēlas piesaistīt kapitālu no kredītiestādēm, privātajiem investoriem vai
finanšu tirgiem, tomēr pastāv iespēja, ka šie finansēšanas avoti var nebūt pieejami
tādā apjomā kādā būs nepieciešams Emitentam, vai arī to nosacījumi būs pārāk
neizdevīgi, kas var ievērojami ietekmēt Emitenta spēju nodrošināt pietiekamu
finansējumu uzņēmuma izaugsmei.
Lai mazinātu Emitenta atkarību no saistīto pušu aizdevumiem, Emitents veica
pārrunas par bankas finansējumu, kā rezultātā 2014. gada jūlijā no komercbankas
Latvijā tika piesaistīta īstermiņa kredītlīnija EUR 3,500,000 apmērā. Papildus tam
Emitents plāno emitēt obligācijas ar īsāku termiņu, kuras tiks piedāvātas
institucionāliem investoriem, kā arī izskata citus finansēšanas variantus. Emitenta
Finanšu direktora darba pienākumos ietilpst aktīva komunikācija ar potenciālajiem un
esošajiem kreditoriem, pārrunas par aizdevumu nosacījumiem un alternatīvu
izvērtēšana.
Obligāciju pamatsumma tiks dzēsta katru ceturksni sākot ar 2019. gada 30. jūniju līdz
2021. gada 31. martam ar amortizācijas metodi reizi ceturksnī (pamatsummas
maksājumi ir vienādi visos ceturkšņos). Kuponu maksājumi tiek veikti reizi mēnesī,
līdz ar to termiņa beigās Emitentam ir minimāls Obligāciju refinansēšanās risks.
Obligacionāriem jāņem vērā, ka Emitentam ir tiesības uz Obligāciju pirmstermiņa
dzēšanu saskaņā ar Prospekta 5.10 “Obligāciju pirmstermiņa atmaksa (call option)”
sadaļu, līdz ar to Obligacionāriem pastāv pirmstermiņa atmaksas risks, kas tiek
kompensēts ar papildus 1% izmaksu no atmaksājamās pamatsummas.
4.6.Atkarība no pakalpojuma sniedzējiem
Pastāv risks, ka piekļuve pakalpojumiem, ko Emitents izmanto klienta maksātspējas
izvērtēšanā (kredīta vēstures datu bāzes, ko piedāvā SIA “Lindorff Oy Latvijas
filiāle”, SIA “Paus Konsults” u.c.), transportlīdzekļu vērtēšanā un transportlīdzekļu
atbilstības noteikšanā (Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu bāze,
sludinājuma platformas) un mārketinga pakalpojumu īstenošanai (reklāmas Google
mājas lapā un Google partneru tīklos), var tikt ierobežota, liegta vai pakalpojumu
izmaksas var tikt ievērojami paaugstinātas, kas var ietekmēt Emitenta darbību uz
nenoteikta laika periodu.
12
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4.7.Atkarība no vadošajiem darbiniekiem
Emitenta panākumus nākotnē ietekmēs tā spēja piesaistīt, saglabāt un motivēt augsti
kvalificētu un pieredzējušu personālu. Konkurence par personālu ar attiecīgajām
iemaņām un pieredzi Latvijā pastāv, un tā ir salīdzinoši liela, tomēr Emitentam ir
veiksmīga pieredze personāla vadības jomā, piedāvājot darbiniekiem izglītošanās,
profesionālas izaugsmes un attīstības iespējas, kā arī dažādas motivācijas
programmas.
4.8.Operacionālie riski
Operacionālais risks ir iespēja ciest zaudējumus saistībā ar nepietiekamiem vai
neveiksmīgiem iekšējiem procesiem, personāla darbību, sistēmām vai ārējiem
apstākļiem. Uz 2014. gada 30. jūniju Emitenta darbinieku skaits sasniedza 59
cilvēkus, tādēļ tiek veikta rūpīga personāla atlase, sastādīti precīzi amata pienākumu
apraksti, koordinēta pienākumu sadalīšana, veikti pastāvīgi ieguldījumi IT sistēmā,
kas ļauj Emitentam samazināt operacionālos riskus.
4.9.Klientu kredītrisks
Obligacionāriem jāņem vērā, ka Emitenta pamatdarbība ir saistīta ar līzingu
izsniegšanu, un Emitenta galvenais aktīvs ir līzinga portfelis, kā arī transportlīdzekļi,
kas tiek reģistrēti kā nodrošinājums uz Emitenta vārda. Vidēji līzingi tiek izsniegti 6085% apmērā no transportlīdzekļa tirgus vērtības, tādēļ to pārdošanas vērtība
potenciālu risku iestāšanās gadījumā var nesasniegt izsniegtā līzinga summu.
Emitenta kreditēšanas politika ir sīkāk aprakstīta Prospekta 11.13 “Emitenta kredītu
izsniegšanas politika” sadaļā.
Lai samazinātu Emitenta klienta kredītrisku, Emitents regulāri veic uzkrājumus, kuru
aprēķināšanas politika ir apskatīta Prospekta 11.14 “Emitenta uzkrājumu veidošanas
politika” sadaļā.
Emitenta pakalpojumi ir pieejami akcionāriem, padomes un valdes locekļiem, kā arī
darbiniekiem pēc vispārējiem darījumu noteikumiem. Darījumus ar saistītajām
personām par 2013. gadu un 2014. gada 6 mēnešiem var aplūkot Prospekta Tabulā 12
“Darījumi ar saistītām personām uz 30.06.2014 un 31.12.2013”.
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4.10.Riski saistībā ar Obligācijām
4.10.1. Līdzekļu atgūšanas risks
Obligācijas ir vienlīdzīgas ar citiem Emitenta nenodrošinātajiem aizņēmumiem.
Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tādas pašas tiesības saņemt
savu ieguldījumu kā citiem attiecīgās grupas kreditoriem saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem. Nepastāv līgumi vai citi darījumu dokumenti, kas pakārtotu
Obligacionāru prasības citām Emitenta nenodrošinātajām saistībām. Emitentam nav
aizliegts ieķīlāt aktīvus par labu citiem kreditoriem.
4.10.2. Likviditātes risks
Lai gan Obligācijas ir paredzēts iekļaut NR Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, ne
Emitents, ne kāda cita persona negarantē Obligāciju minimālo likviditāti.
Obligacionāriem vajadzētu ņemt vērā, ka var pastāvēt grūtības pārdot Obligācijas
otrreizējā tirgū.
4.10.3. Cenas risks
Obligācijas tiks dzēstas par to Nominālvērtību, taču otrreizējā tirgū to cena var būtiski
mainīties. Ne Emitents, ne kāda cita persona neapņemas uzturēt noteiktu Obligāciju
cenu līmeni.
4.10.4. Nodokļu risks
Uz Obligāciju iegādes brīdi pastāvošās nodokļu likmes un nodokļu nomaksas kārtība
Latvijas nodokļu rezidentiem, nerezidentiem un citu valstu rezidentiem var mainīties.
Emitents nekompensēs Obligacionāriem nodokļu palielinājumu, tāpēc Obligacionāri
var saņemt mazākus ar Obligācijām saistītos maksājumus.
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5.

Informācija par finanšu instrumentiem

5.1.Emisijas iemesli
Obligāciju emisija tiek veikta, lai Emitents varētu pārfinansēt esošos aizņēmumus no
investoriem uz izdevīgākiem finansējuma nosacījumiem, uzlabot naudas plūsmu un
likviditāti, kā arī piesaistītu papildus kapitālu Emitenta līzinga portfeļa finansēšanai
un palielinātu atpazīstamību regulētajā kapitāla tirgū un starp institucionālajiem
investoriem.
Uz Emisijas Prospekta reģistrēšanas brīdi Emitents obligāciju veidā bija refinansējis
aizdevumus no saistītajām personām kopsummā par EUR 9,829,951. Ilgtermiņa un
īstermiņa aizņēmumu sadalījums uz 2013. gada 31. decembri un 2014. gada 30. jūniju
ir pieejams Prospekta Tabulā 16 “Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi uz 2013. gada
31. decembri un 2014. gada 30. jūniju”.
5.2.Pamatinformācija
Emitenta Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri, kuros ir nostiprinātas tās parāda
saistības. Jebkura persona, kuras finanšu instrumentu kontā ir Obligācijas, ir tiesīga
saņemt Kuponus un Nominālvērtības maksājumu saskaņā ar Prospekta 5.8. “Kuponu
procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “Obligāciju dzēšana” sadaļām.
Uz Prospekta iesniegšanas brīdi FKTK 2014. gada 13. oktobrī tika emitētas 19,062
(deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit divas) Obligācijas ar Nominālvērtību EUR 1,000.00
(viens tūkstotis euro nulle centi) apmērā un par kopējo summu EUR 19,062,000.00
(deviņpadsmit miljoni sešdesmit divi tūkstoši euro nulle centi). Saskaņā ar Emisijas
noteikumiem Emitentam ir tiesības papildus emitēt 938 (deviņi simti trīsdesmit
astoņas) Obligācijas līdz 2015. gada 31. decembrim par cenu 100% no
Nominālvērtības plus uzkrātais Kupons uz attiecīgo norēķinu dienu.
Obligāciju emisijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identificēšanas numurs), ko
piešķīra LCD, ir LV0000801363.
5.3.Normatīvie akti
Obligāciju emisija tika veikta saskaņā ar Komerclikumu, Finanšu instrumentu tirgus
likumu, NR un LCD noteikumiem, un citiem spēkā esošiem LR normatīvajiem
aktiem.
Visi ar Obligācijām saistītie strīdi tiks risināti LR tiesās saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem. Emitents ir parakstījis Prospektu latviešu valodā un jebkādi Prospekta
tulkojumi citā valodā ir neoficiāli un veikti tikai un vienīgi ieguldītāju ērtībai. Strīdu
izskatīšanas gadījumā Prospekta normu interpretācija latviešu valodā ir prioritāra pār
tulkojumiem citā valodā.
5.4.Finanšu instrumentu forma un uzskaite
Obligācijas ir uzrādītāja parāda vērtspapīri dematerializētā veidā. Emisija tika
iegrāmatota LCD, kas veic Obligāciju uzskaiti.
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5.5.Finanšu instrumentu emisijas valūta
Obligāciju valūta ir euro.
5.6.Obligāciju nodrošinājums
Obligācijas ir nenodrošinātas.
Obligācijas ir vienlīdzīgas ar citiem Emitenta nenodrošinātajiem aizņēmumiem.
Emitenta maksātnespējas gadījumā Obligacionāriem ir tādas pašas tiesības saņemt
savu ieguldījumu kā citiem attiecīgās grupas kreditoriem saskaņā ar piemērojamajiem
normatīvajiem aktiem. Nepastāv līgumi vai citi darījumu dokumenti, kas pakārtotu
Obligacionāru prasības citām Emitenta nenodrošinātajām saistībām.
5.7.Tiesības un ierobežojumi, kas ir saistīti ar finanšu instrumentiem
Ikvienam Obligacionāram ir tiesības saņemt Kuponu un Nominālvērtības maksājumus
Prospekta 5.8. “Kuponu procentu izmaksas noteikumi” un 5.9. “Obligāciju dzēšana”
sadaļās noteiktajā kārtībā, kā arī izmantot citas Prospektā un LR tiesību aktos
nostiprinātās tiesības.
5.8.Kuponu procentu izmaksas noteikumi
Obligāciju Kupona gada likme ir noteikta 10% (desmit procentu) apmērā un ir fiksēta
līdz Obligāciju dzēšanai. Kupona maksājumi tiek veikti reizi mēnesī mēneša pēdējā
datumā. Pirmais Kupona maksājums tika veikts 2014. gada 31. martā, pēdējais –
2021. gada 31. martā. Kupona aprēķina datums ir 5. (piektā) Darba diena pirms
Kupona maksājuma datuma. Obligacionāru saraksts tiks noteikts uz Kupona aprēķina
datuma beigām.
Emitents Kupona izmaksu veic ar LCD starpniecību un saskaņā ar spēkā esošajiem
LCD noteikumiem, kas regulē ienākuma no parāda vērtspapīriem izmaksas kārtību.
Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8
“Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.
Ja Kupona izmaksas datums ir brīvdiena vai svētku diena, tad Emitents veiks
atbilstošu Kupona izmaksu Darba dienā, kura ir pirms brīvdienas vai svētku dienas.
Kupona maksājumu summa tiks aprēķināta šādā veidā:
CPN = F * C / 12, kur
CPN – Kupona izmaksas lielums euro uz vienu Obligāciju;
F – Vienas Obligācijas Nominālvērtība attiecīgā Kupona aprēķināšanas perioda
sākumā, t.i. sākotnējā Nominālvērtība ir samazināta par iepriekšējos periodos
veiktajiem maksājumiem atbilstoši Prospekta 5.9. “Obligāciju dzēšana” un 5.10
”Obligāciju pirmstermiņa atmaksa (call option)” sadaļās minētajam.
C – Kupona gada procentu likme.
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Ja Emitents nav veicis Kupona maksājumu atbilstoši Prospektā norādītajiem
termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par Kupona izmaksu ne ātrāk
kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc attiecīgā Kupona maksājuma datuma.
Aprēķina veicēja iestāde Kupona maksājuma aprēķināšanai nav vajadzīga, jo Kupona
gada likme attiecīgajam periodam ir fiksēta iepriekš.
5.9.Obligāciju dzēšana
Vienas Obligācijas Nominālvērtība ir EUR 1,000.00 (viens tūkstotis euro nulle centi)
un par katru Obligāciju Emitents veiks EUR 125.00 (viens simts divdesmit pieci euro
nulle centi) pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī – 31. martā, 30. jūnijā, 30.
septembrī un 31. decembrī, sākot ar 2019. gada 30. jūniju. Obligāciju beigu dzēšanas
datums ir 2021. gada 31. marts.
Tabula 1 – Obligāciju dzēšanas grafiks

Pamatsummas maksājumu datums

Pamatsummas maksājums uz vienu
Obligāciju, EUR
125
125
125
125
125
125
125
125
1,000

30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019
31.03.2020
30.06.2020
30.09.2020
31.12.2020
31.03.2021
Kopā:

Ja Emitents, saskaņā ar 5.10 ”Obligāciju pirmstermiņa atmaksa (call option)” sadaļu,
izmanto pirmstermiņa Obligāciju pamatsummas atmaksas tiesības, tad Tabulā 1 –
“Obligāciju dzēšanas grafiks” minētie maksājumi tiek samazināti par pirmstermiņa
izmaksāto Nominālvērtību, sākot ar pirmo ceturkšņa maksājumu, t.i. 30.06.2019.
Piemēram, ja Emitents pirms termiņa ir atmaksājis EUR 300.00 pamatsummas, tad
Emitents neveiks ceturkšņa maksājumus 30.06.2019. un 30.09.2019., bet 31.12.2019.
izmaksās EUR 75.00. Obligācijas ir dzēstas datumā, kad Emitents ir pilnībā
atmaksājis pamatsummu, uzkrāto Kuponu un līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts.
Emitents veiks pamatsummas izmaksu saskaņā ar LCD starpniecību un ar spēkā
esošajiem LCD noteikumiem. Prospekta sagatavošanas dienā piemērojamie LCD
noteikumi ir LCD noteikumi Nr. 8 “Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu
ienākumu izmaksu”. Pamatsummas izmaksa notiks tajā pašā Darba dienā, kad
Kupona izmaksa par attiecīgo mēnesi.
Ja Obligāciju dzēšanas datums nav Darba diena, tad Emitents veiks Obligāciju
Nominālvērtības izmaksu Darba dienā, kura ir pirms Obligāciju pamatsummas
dzēšanas datuma.
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Ja Emitents nav veicis pamatsummas maksājumu atbilstoši Prospektā norādītajiem
termiņiem, Obligacionāriem ir tiesības iesniegt prasības par pamatsummas atmaksu ne
ātrāk kā pēc 5 (piecām) Darba dienām pēc pamatsummas maksājuma datuma.
5.10.Obligāciju pirmstermiņa atmaksa (call option)
Neatkarīgi no 5.9 “Obligāciju dzēšana” sadaļā noteiktā Obligāciju pamatsummas
dzēšanas grafika, Emitents var veikt daļēju vai pilnīgu pirmstermiņa atmaksu, sākot
ar 2014. gada 31. decembri katra mēneša pēdējā datumā. Atmaksājot Obligāciju
pamatsummu Emitentam ir jāmaksā par 1% vairāk par atmaksājamo Obligāciju
pamatsummu. Pamatsummas minimālais atmaksas apjoms vienai Obligācijai ir
EUR 10.00 (desmit euro nulle centi) ar nākošo soli EUR 10.00 (desmit euro nulle
centi) apjomā. Gadījumos, kad pamatsumma tiek atmaksāta pilnībā, atmaksas solis
EUR 10.00 (desmit euro nulle centi) nav jāievēro.
Ja Emitents pieņem lēmumu pilnībā vai daļēji atmaksāt Obligācijas pirms termiņa,
Emitents par to paziņos Obligacionāriem vismaz 10 (desmit) Darba dienas pirms
Obligāciju atmaksas datuma, publicējot attiecīgu informāciju NR informācijas
sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā
(ORICGS).
5.11.Ienesīguma un uzkrāto procentu aprēķināšana
Kupons sāk uzkrāties no 2014. gada 14. marta. Aprēķinot uzkrāto Kuponu, tiek
pieņemts, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas (Dienu skaita konvencija –
“European 30/360”). Uzkrātais Kupons (procenti) starp Kupona izmaksas datumiem
tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:
AI = F x C / 360 x D, kur
AI – uzkrātais Kupons (procenti);
F – Obligāciju Nominālvērtība attiecīgā Kupona aprēķināšanas perioda sākumā, t.i.
sākotnējā Nominālvērtība ir samazināta par iepriekšējos periodos veiktajiem
maksājumiem atbilstoši Prospekta 5.9. “Obligāciju dzēšana” un 5.10 “Obligāciju
pirmstermiņa atmaksa (call option)” sadaļās minētajam;
C – Kupona gada procentu likme;
D – dienu skaits no Kupona uzkrāšanas perioda sākuma pēc 360 dienas gadā / 30
dienas mēnesī dienu skaitīšanas konvencijas.
5.12.Obligacionāru pārstāvība
Emisijas ietvaros nav paredzēts, taču nav aizliegts izveidot pilnvarnieku organizāciju,
kas pārstāvētu Obligacionārus. Emitenta maksātnespējas gadījumā ikvienam
Obligacionāram ir tiesības pārstāvēt savas intereses kreditoru sapulcēs, kā arī
Obligacionāriem būs tādas pašas tiesības saņemt savu ieguldījumu ar citiem
kreditoriem attiecīgajā prasību grupā.
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5.13.Emitenta lēmumi par Obligāciju emisiju
Emitenta akcionāru sapulce 2014. gada 5. februārī pieņēma lēmumu (Nr.0502/2014)
veikt parāda vērtspapīru (Obligāciju) emisiju. Pamatojoties uz šo lēmumu, Emitenta
valde ar 2014. gada 20. februāra lēmumu (Nr.2002/2014) nolēma izteikt Obligāciju
piedāvājumu un apstiprināt Emisijas noteikumus un ar 2014. gada 13. oktobra
lēmumu (Nr.1310/2014) nolēma apstiprināt Prospektu un iekļaut Obligācijas
regulētajā tirgū.
5.14.Ierobežojumi brīvai vērtspapīru pārvedamībai
Nepastāv nekādi ierobežojumi attiecībā uz Obligāciju atsavināšanu otrreizējā tirgū.
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Īpašie nosacījumi

6.

6.1.Informācijas atklāšana
Līdz Obligāciju pilnīgai dzēšanai Emitents publisko visu informāciju, kādu pieprasa
normatīvie akti, t.sk. NR noteikumi. Pēc Obligāciju iekļaušanas fondu biržas sarakstā
Emitents publicēs visu informāciju NR informācijas sistēmā un Oficiālajā obligātās
informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā (ORICGS).
6.2.Maksātnespējas gadījums
Katrs no šiem gadījumiem tiek uzskatīts par Maksātnespējas gadījumu:







Emitents ir pārkāpis Prospekta 6.4 “Ierobežojumi” sadaļas nosacījumus un 30
(trīsdesmit) Darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no
Obligacionāriem, kuriem kopā pieder 10% vai vairāk Obligāciju, nav novērsis
radušos pārkāpumu;
Emitents nav veicis Kupona maksājumu pilnā apjomā ilgāk par 20 (divdesmit)
Darba dienām no paredzētā maksājuma datuma;
Emitents nav veicis Nominālvērtības maksājumu pilnā apjomā ilgāk par 20
(divdesmit) Darba dienām no paredzētā maksājuma datuma;
Pret Emitentu ir uzsākts maksātnespējas process;
Emitents ir iesniedzis pieteikumu likvidācijai attiecīgajās valsts iestādēs
Latvijā.

6.3.Līgumsods
Ja Emitents Obligacionāriem nav samaksājis tiem pienākošās summas attiecībā par
Obligācijām attiecīgajā maksājuma datumā, Emitentam pēc jebkura Obligacionāra
pieprasījuma jāsamaksā līgumsods visiem Obligacionāriem no datuma (to
neieskaitot), kad iestājies termiņš, līdz (ieskaitot) faktiskā maksājuma datumam
0.05% (nulle komats nulle pieci procenti) par dienu no attiecīgās kavētās summas.
6.4.Ierobežojumi
Sākot ar Obligāciju emisijas datumu līdz to dzēšanas datumam Emitents un tā meitas
sabiedrības (ja tādas ir) apņemas:
 Visu laiku uzturēt pozitīvu pašu kapitālu. Gadījumā, ja pašu kapitāls ir
negatīvs, Emitents un tā meitas sabiedrības (ja tādas ir) apņemas 30
(trīsdesmit) Darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no
Obligacionāriem, kuriem kopā pieder 10% vai vairāk Obligāciju, palielināt
pamatkapitālu, lai novērstu šo neatbilstību;
 Sākot ar 2015. gada 31. decembri uzturēt Net Debt / EBITDA (kopējās
saistības mīnus naudas līdzekļi pret peļņu pirms procentu maksājumiem,
nodokļu samaksas, nolietojuma un amortizācijas aprēķināšanas) rādītāju ne
lielāku par 8 pret 1;
 Sākot ar 2015. gada 31. decembri uzturēt Net Debt / Equity (kopējās saistības
mīnus naudas līdzekļi pret pašu kapitālu) rādītāju ne lielāku par 10 pret 1.
Gadījumā, ja Net Debt / Equity rādītājs ir lielāks nekā 10 pret 1, Emitents un tā
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meitas sabiedrības (ja tādas ir) apņemas 30 (trīsdesmit) Darba dienu laikā pēc
rakstiska paziņojuma saņemšanas no Obligacionāriem, kuriem kopā pieder
10% vai vairāk Obligāciju, palielināt pamatkapitālu vai samazināt Net Debt
(kopējās saistības mīnus naudas līdzekļi), lai novērstu šo neatbilstību;
Neslēgt darījumus ar Saistītajām personām, izņemot, ja darījumi tiek slēgti par
tirgus cenām;
Neiegūt līdzdalību citās sabiedrībās, ieguldot līdzekļus, izņemot, ja ar
ieguldījuma veikšanu sabiedrībā Emitents vai tā meitas sabiedrība iegūst
vairāk kā 50% līdzdalību šādā sabiedrībā;
Nepārdot, nedāvināt, nemainīt, neiznomāt, neieguldīt vai citā veidā nenodot
lietošanā tiesības izmantot Emitenta un/vai tā meitas sabiedrību preču zīmes,
izņemot gadījumus, ja preču zīmes tiek pārdotas, dāvinātas, mainītas,
iznomātas, ieguldītas vai citādā veidā nodotas lietošanā Emitenta mātes
sabiedrībai, tā valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības
atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai
netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Emitenta pamatkapitālā vai kurās Emitents
ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību (ja tādas ir), ieskaitot, UAB “mogo LT”
(reģ. nr. 302943102) un “mogo” OÜ (reģ. nr. 12401448);
Neuzsākt jaunu saimnieciskās darbības veidu īstenošanu, kā arī, rīkojoties
jebkādā statusā, tieši vai netieši, vai ar to saistīto personu starpniecību, neveikt
darbības ar esošo saimniecisko darbību nesaistītās nozarēs. Uzsākot jaunu
saimnieciskās darbības veidu īstenošanu, kalendārā gada apgrozījums no šādas
saimnieciskās darbības nedrīkst pārsniegt 25% no kopējā Emitenta vai tā
meitas sabiedrības kalendārā gada apgrozījuma;
Neuzsākt Emitenta likvidāciju vai nesamazināt pamatkapitālu;
Neapgrūtināt aktīvus, izņemot ar kredītiestādēm noslēgtu līgumu par
kredītlīdzekļu piešķiršanu gadījumā, kā arī nodrošinātu Obligāciju emisijas
gadījumā.

Šajā sadaļā minētie finanšu rādītāji tiek aprēķināti, izmantojot datus no Emitenta
revidētajiem gada pārskatiem.
Šīs sadaļas vajadzībām termins “Saistītās personas” nozīmē jebkādu fizisku vai
juridisku personu, kas attiecībā uz Emitentu ir (a) akcionārs vai (b) valdes vai
padomes loceklis vai (c) darbinieks vai (d) laulātais kādai no (a) – (c) minētajām
personām.
Jebkurš no Prospekta 6.4 “Ierobežojumi” sadaļā minētajiem ierobežojumiem var tikt
atcelts vai grozīts, ja ir saņemta Obligacionāru, kam pieder vairāk kā 50% Obligāciju,
rakstiska piekrišana. Piekrišanas saņemšanas procesu jāorganizē saskaņā ar Prospekta
6.6. “Pieteikšanās atbrīvojumam” sadaļas nosacījumiem.
6.5.Pirmstermiņa dzēšana
Jebkurā brīdī pēc Maksātnespējas gadījuma iestāšanās (un tik ilgi, kamēr
Maksātnespējas gadījums saglabājas) Obligacionārs var iesniegt rakstisku paziņojumu
Emitentam, ka attiecīgā Obligacionāra īpašumā esošajām Obligācijām iestājas tūlītējs
atmaksas termiņš. Emitentam 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas
jāatmaksā Obligāciju Nominālvērtība kopā ar uzkrāto Kuponu.
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6.6.Pieteikšanās atbrīvojumam
Emitentam ir tiesības lūgt Obligacionāru piekrišanu Prospektā ietverto nosacījumu
grozīšanai vai saņemt atļauju Prospekta 6.4. “Ierobežojumi” sadaļā minētajām
darbībām (pieteikties atbrīvojumam).
Prospekta grozīšana var ietvert jebkādu nosacījumu grozīšanu, kas nav ierobežota ar
šādu Obligāciju raksturlielumu kā valūta, Kupona likme, Kupona aprēķināšanas
metode, Kupona un Nominālvērtības izmaksāšana, Obligāciju iekļaušana tirdzniecībai
citos regulētajos tirgos, Obligāciju dzēšanas termiņš un citi nosacījumi, ja tie nav
pretrunā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Emitents var pieteikties atbrīvojumam pats vai ar pilnvarotās personas (“Aģents”)
starpniecību. Lai pieteiktos atbrīvojumam, Emitents vai Emitenta Aģents paziņo to
caur NR informācijas sistēmu un Oficiālo obligātās informācijas centralizēto
glabāšanas sistēmu (ORICGS), norādot vismaz šādu informāciju:
 piedāvāto izmaiņu apraksts;
 piedāvāto izmaiņu apraksta pamatojums;
 datumu, kurā tiks fiksēts Obligacionāru, kas ir tiesīgi izteikt atļauju (balsot),
saraksts;
 termiņš, kurā Obligacionārs var atbalstīt vai noraidīt piedāvāto atbrīvojumu;
 norādījumi attiecībā uz piedāvāto atbrīvojumu atbalstīšanu vai noraidīšanu un
balsošanas anketas aizpildīšanas kārtību;
 paziņojums, ka Obligacionāram, kurš vēlas atbalstīt Emitenta piedāvāto
atbrīvojumu, jāpaziņo par to Emitentam vai Emitenta Aģentam pieteikumā
minētā termiņa laikā, par ko liecina pasta zīmogs vai paraksts par saņemšanu,
un ja Obligacionārs nepaziņo Emitentam vai Emitenta Aģentam par
apstiprinājumu atbalstīt atbrīvojumu pieteikumā noteiktajā termiņā, tiks
uzskatīts, ka Obligacionārs nav devis piekrišanu atbrīvojumam;
 emitenta un/vai Emitenta Aģenta kontaktinformācija, ko jāizmanto
paziņojumiem (telefons uzziņām, aizpildīto un parakstīto anketu nosūtīšanas
adrese, un Emitenta un/vai Emitenta Aģenta pārstāvniecību un/vai filiāļu
adrešu saraksts, kur Obligacionāri var iesniegt anketu personīgi);
 citu informāciju.
Obligacionāru sarakstu Emitents pieprasa no LCD uz datumu, kas ir 5. (piektā) Darba
diena pēc paziņojuma publicēšanas NR informācijas sistēmā. Termiņš, kurā
Obligacionāriem ir jāpieņem lēmums un jāatbild atbalstīt vai noraidīt atbrīvojumu
Emitentam, nedrīkst būt īsāks par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām no dienas,
kad pieteikums ir publicēts NR informācijas sistēmā.
Obligacionāriem ir jāiesniedz parakstītas anketas ar to lēmumu Emitentam vai
Emitenta Aģentam līdz datumam, kas ir noteikts atbrīvojuma pieteikumā.
Atbrīvojums ir uzskatīts par pieņemtu, ja Obligacionāri, kuriem pieder vairāk kā 50%
atlikušo Obligāciju (neskaitot Obligācijas, kas pieder Emitentam), ir nobalsojuši par
atbrīvojuma atbalstīšanu. Obligācijas, kas pieder Emitentam, nevar tikt izmantotas, lai
piedalītos atbrīvojuma atbalstīšanai.
Emitentam vai Emitenta Aģentam ir jāsaskaita saņemtie balsojumi un jāpaziņo
balsošanas rezultātus Obligacionāriem 1 (vienas) Darba dienas laikā pēc anketu
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iesniegšanas beigu termiņa, publicējot par to attiecīgu paziņojumu NR informācijas
sistēmā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā
(ORICGS). Obligacionāru apstiprinātie grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā.
Ja apstiprinātie grozījumi attiecas uz Obligāciju raksturlielumiem un/vai Kupona
aprēķināšanas metodi, vai Kupona vai Nominālvērtības izmaksas kārtību, Emitents
nekavējoties pēc grozījumu stāšanās spēkā informē LCD par attiecīgajiem
grozījumiem.
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7.

Iekļaušana tirgū un tirdzniecības noteikumi

Regulētā tirgus organizētājs ir NASDAQ Riga (NR), kura juridiskā un faktiskā adrese
ir Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija. NR tālrunis +371 67212431, fakss +371
67229411, e-pasts: riga@nasdaq.com. Oficiālā tīmekļa vietne vispārīgai informācijai
– www.nasdaqomxbaltic.com.
Emitents iesniegs visus nepieciešamos dokumentus Obligāciju iekļaušanai NR
Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā pēc prospekta reģistrācijas FKTK. Obligāciju
tirdzniecība netiks uzsākta ātrāk par dienu, kurā tiks pieņemts NR valdes lēmums par
Obligāciju kotēšanas uzsākšanu regulētajā tirgū.
NR Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas visas Obligācijas, kas tika pārdotas
Obligāciju sākotnējā piedāvājuma ietvaros pirms Prospekta reģistrēšanas FKTK.
Pārējās Obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū tajā pašā dienā, kad būs norēķini par
attiecīgajām Obligācijām.
Emitents nav noslēdzis ne ar vienu personu līgumu par Obligāciju likviditātes
uzturēšanu otrreizējā tirgū.
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8.

Papildu informācija

8.1.Ar emisiju saistītie padomnieki
Emitents ir izmantojis Baltikums Bank AS pakalpojumus Obligāciju Prospekta
sagatavošanā.
8.2.Vērtspapīru aprakstā iekļautās informācijas neatkarīga pārbaude
Vērtspapīru aprakstā iekļauto informāciju nav pārbaudījuši revidenti.
8.3.Vērtspapīru aprakstā iekļauto personu izteikumi vai ziņojumi
Vērtspapīru aprakstā nav iekļauts kādas personas, kuru uzskata par lietpratēju,
izteikums vai ziņojums.
8.4.Kredītreitingi
Emitentam nav piešķirti kredītreitingi.
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9.

Nodokļi Latvijā

9.1.Paziņojums
Šajā sadaļā iekļautais vispārīgais pārskats nevar tikt uzskatīts par juridisko vai
nodokļu konsultāciju. Šī sadaļa nesatur visaptverošu un pilnīgu informāciju par visiem
nodokļiem, kas attiecas uz ieguldīšanu Obligācijās. Nodokļu likmes un nodokļu
maksāšanas nosacījumi var mainīties laikā no Obligāciju emisijas līdz to dzēšanai.
Potenciālajiem Ieguldītājiem ir ieteicams konsultēties ar saviem padomniekiem
nodokļu jautājumos attiecībā uz viņu konkrēto gadījumu un LR vai ārvalstu nodokļu
normatīvajiem aktiem, kuru subjekti varētu būt Obligacionāri.
9.2.Rezidentu un nerezidentu definīcijas
Fiziskā persona nodokļu aprēķināšanas vajadzībām tiek uzskatīta par LR rezidentu, ja
šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir LR vai šī persona uzturas LR 183 dienas vai ilgāk
jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, vai šī persona ir LR
pilsonis, kuru ārzemēs nodarbina LR valdība.
Ja fiziskā persona neatbilst augstākminētajiem kritērijiem, tā nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām tiek uzskatīta par nerezidentu.
Jebkura juridiskā persona tiek uzskatīta par rezidentu nodokļu aprēķināšanas
vajadzībām, ja tā ir vai tai vajadzētu būt dibinātai un reģistrētai LR saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem. Citas juridiskās personas tiek uzskatītas par nerezidentiem
nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
Ja nerezidents ir tādas valsts rezidents, ar kuru ir noslēgta nodokļu konvencija, tiek
ievēroti nodokļu konvencijās noteiktie atvieglojumi. Atvieglojumu piemērošanas
kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami
starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, kas tika pieņemti 2001. gada 30. aprīlī un
publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2001. gada 4. maijā.
Tabula 2 - Obligāciju aplikšana ar nodokļiem pēc stāvokļa uz 01.01.2014

Rezidents fiziskā
persona

10%

Nodokļu
likme
kapitāla
pieaugumam
15%

Rezidents juridiskā
persona

0%1

0%2

Juridiskais
statuss

Nodokļu
likme
procentiem

Noteikumi

Nodokli no procentiem ietur ienākuma
izmaksātājs. Nodokļu samaksu par kapitāla
pieaugumu veic pats nodokļa maksātājs.
Ar nosacījumu, ka Obligācijas atrodas
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas
zonas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likuma
“Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6. panta
ceturtās daļas 15. punktu.
1,2
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Nerezidents
- fiziskā
persona

10%/5%3

--4

Nodokli no procentiem ietur ienākuma
izmaksātājs.
3
5% nodokļa likme piemērojama tikai
gadījumos, ja samazinātās nodokļa likmes
piemērošana ir noteikta Latvijas un attiecīgās
valsts noslēgtajā nodokļu konvencijā.
4
Nerezidentam var būt pienākums maksāt
nodokli par kapitāla pieaugumu savā rezidences
valstī.

Nerezidents
- juridiskā
persona

0%5/15%6

--7

5

Ja nerezidents (izņemot tās juridiskas
personas, kas ir reģistrētas Ministru kabineta
noteikumos minētajā zemu nodokļu un
beznodokļu valstīs vai teritorijās) saņem
procentu maksājumus no Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas zonas publiskajā apgrozībā
esošajiem vērtspapīriem.
6
Ja nerezidents – juridiskā persona ir reģistrēta
Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu
nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās
15% nodokli ietur procentu izmaksātājs.
7
Nerezidentam var būt pienākums maksāt
nodokli par kapitāla pieaugumu savā rezidences
valstī.

Avots: LR normatīvie akti

Emitents atbild par nodokļu nomaksu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un
apjomā.
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10. Emitents
10.1.Revidenti
Emitenta pēdējais revidētais finanšu pārskats ir saīsinātais starpperioda finanšu
pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014.gada 30.jūnijā. Minētā pārskata
pārbaudi veica SIA “Deloitte Audits Latvia” (Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, Latvija,
Licence Nr.43).
Pilns Emitenta finanšu pārskats par 2012., 2013. gadu un sešu mēnešu periodu, kas
noslēdzās 2014.gada 30.jūnijā ar revidenta atzinumu ir atrodams Prospekta pielikumā.
Revidenti nav pārbaudījuši Prospektā iekļauto informāciju.
10.2.Informācija par Emitentu
10.2.1. Nosaukums
Uzņēmuma nosaukums ir AS “mogo”.
10.2.2. Reģistrācijas vieta, datums, numurs un termiņš
Emitents ir reģistrēts LR Komercreģistrā 2012. gada 3. maijā ar vienotu reģistrācijas
numuru 50103541751. Emitenta pastāvēšanas ilgums ir beztermiņa.
10.2.3. Juridiskā informācija
Emitenta juridiskā un faktiskā adrese ir Rīga, Matrožu iela 15A, LV-1048, Latvija.
Juridiskā forma – Akciju sabiedrība, juridiskais statuss – juridiska persona.
Uzņēmuma dibināšanas valsts ir Latvijas Republika.
Emitents savu darbību veic saskaņā ar:











Komerclikumu;
Civillikumu;
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu;
Ministru Kabineta 2011. gada 29. marta noteikumiem Nr. 245 “Noteikumi par
kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci)
patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām
kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai”;
Ministru Kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1219.
“Noteikumi par kreditēšanu”;
Ministru Kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1037
“Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”;
Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu;
Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu
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un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā.
Obligāciju emisiju un to apgrozību otrreizējā tirgū regulē Finanšu instrumentu tirgus
likums, AS “NASDAQ Riga” un AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” noteikumi.
10.2.4. Pēdējie būtiskie notikumi
Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie notikumi Emitenta vēsturē kopš uzņēmuma dibināšanas
2012. gada maijā.

Tabula 3 – AS “mogo” būtiskākie notikumi
2012. gads

Notikumi

Maijs

Tiek dibināts AS “mogo”

Jūlijs

AS “mogo” saņem PTAC speciālo nebanku kreditētāju licenci, un tiek noslēgti
pirmie līzinga līgumi;
Parakstīts sadarbības līgums ar CSDD par pieeju transportlīdzekļu reģistrācijas
sistēmai

Oktobris
Decembris

Uzsākta pirmā TV kampaņa “Nauda pret Auto”
Tiek uzsākta partneru tīkla attīstība (transportlīdzekļu tirgotāji), un tiek noslēgti
pirmie finanšu un atgriezeniskie līzinga līgumi klientiem caur transportlīdzekļu
tirgotājiem

2013. gads

Notikumi

Janvāris

AS “mogo” līzinga portfelis sasniedz EUR 1,500,000

Februāris

Uzņēmums uzsāk izsniegt līzingus transportlīdzekļu gāzes iekārtu iegādei un
uzstādīšanai;
Klientu apkalpošanas centra atklāšana CSDD telpās, Rīgā

Maijs

AS “mogo” līzinga portfelis sasniedz EUR 4,000,000

Jūnijs

Klientu apkalpošanas centra atvēršana Daugavpilī

Jūlijs

AS “mogo” transportlīdzekļu tirdzniecības centra atklāšana A. Deglava ielā, Rīgā

Septembris
Oktobris

Klientu apkalpošanas centra atvēršana Liepājā;
LR patentu valdē Reģistrēta kombinētā preču zīme AS “mogo” (Nr. 66366)
100. sadarbības līguma parakstīšana ar transportlīdzekļu tirdzniecības pārstāvi
Latvijā;
Eiropas Kopienas patentu valdē reģistrēta vārdiskā (Nr. 011858123) un kombinētā
(Nr. 011441334) preču zīme mogo

Novembris

Transportlīdzekļu līzinga pakalpojuma TV kampaņas uzsākšana

Decembris

AS “mogo” līzinga portfelis sasniedz EUR 7,000,000
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2014. gads
Februāris

Notikumi
Klientu apkalpošanas centra atvēršana Valmierā

Aprīlis

Akcionāru sapulcē tiek apstiprināts 2013. gada finanšu pārskats un nolemts, ka
sabiedrības zaudējumi tiks segti no nākošo pārskata periodu peļņas.

Maijs

Klientu apkalpošanas centra atvēršana Jēkabpilī

Jūnijs

Saskaņā ar revidētajiem finanšu datiem Emitenta pašu kapitāls 2014. gada 30. jūnijā
tīrās peļņas rezultātā bija pozitīvs EUR 128,124 apmērā. Savukārt apgrozījums
sasniedza EUR 2,202,633 un līzinga portfelis sasniedza EUR 15,371,097.

Jūlijs

Klientu apkalpošanas centra atvēršana Talsos;
No komercbankas Latvijā tika piesaistīta īstermiņa kredītlīnija EUR 3,500,000
apmērā

Augusts
Septembris

Uzsākta uzņēmuma logo un mājaslapas atjaunināšana
Tiek palielināts AS „mogo” akciju kapitāls līdz EUR 5,000,000

10.2.5. Ieguldījumi
Pēdējais Emitenta finanšu pārskats ir saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par 6
mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā. Kopš tā datuma Emitents nav
veicis būtiskus ieguldījumus ārpus parastās saimnieciskās darbības, kas ir aprakstīta
11.”Uzņēmējdarbības apskats” sadaļā. Emitenta vadība nav uzņēmusies saistības par
nākotnē plānotajiem ieguldījumiem.
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11. Uzņēmējdarbības apskats
AS “mogo” pamatdarbība ir atgriezeniskais līzings jeb kreditēšana pret klientam jau
piederošu transportlīdzekli un finanšu līzings.
AS “mogo” vadība, regulāri pielāgojot pakalpojumu nosacījumus tirgus situācijai, ir
spējusi piedāvāt saviem klientiem aizdevumus uz pieņemamiem nosacījumiem, kas
pēdējā gada laikā ir ļāvis strauji palielināt izsniegto līzingu apjomu un skaitu.
AS “mogo” piedāvā distances līguma noformēšanas iespējas (neklātienes līzinga
līgums) uzņēmuma mājaslapā, kā arī apkalpo klientus sešās klientu apkalpošanas
vietās: Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Jēkabpilī un Talsos. Papildus klientu
apkalpošanai filiālēs AS “mogo” ir noslēdzis sadarbības līgumus ar transportlīdzekļu
tirgotājiem un līzinga brokeriem, kas ikdienā saviem klientiem piedāvā iegādāties
lietotus transportlīdzekļus, izmantojot AS “mogo” līzinga pakalpojumus.
11.1.Misija, vīzija un vērtības
11.1.1.

Misija

Uzņēmuma misija ir piedāvāt viegli pieejamu un tikpat viegli atdodamu aizdevumu
klientiem, kuriem nepieciešams ātri un vienkārši iegūt papildus naudas līdzekļus vai
kuri vēlas iegādāties transportlīdzekli.
11.1.2. Vīzija
Uzņēmuma vīzija ir kļūt par vadošo, klientiem draudzīgāko un pieejamāko
transportlīdzekļu nomas ar izpirkumu un finanšu nomas pakalpojumu sniedzēju
Latvijā.
11.1.3. Vērtības
Ātrs atbalsts bez liekām formalitātēm – Uzņēmums nodrošinās nepieciešamos naudas
līdzekļus dažu stundu laikā.
Atklāta komunikācija un pielāgošanās – Atklātība un elastīga pieeja ikviena klienta
vajadzībām ir AS “mogo” pamatvērtības. Tas ļauj sasniegt abpusēji izdevīgu
risinājumu ikvienā situācijā.
Ilgtermiņa attiecības – AS “mogo” ir svarīga ilgermiņa sadarbība ar visiem
klientiem, kas nodrošina savstarpēju ieguvumu. Uzņēmums vienmēr uzklausa klientu
atsauksmes un ieteikumus savas darbības pilnveidošanai.
11.2.Stratēģija
AS “mogo” stratēģija ir piedāvāt klientiem viegli pieejamus, ērtus un izdevīgus
finanšu un atgriezeniskā līzinga pakalpojumus. Lai sasniegtu šo mērķi, AS “mogo” arī
turpmāk piedāvās klientu vajadzībām pieskaņotus līzinga pakalpojumus, augstas
klases apkalpošanas kvalitāti un plašu transportlīdzekļu tirgotāju loku, kuri nodrošina
AS “mogo” līzinga iespējas, klientam iegādājoties transportlīdzekli.
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11.3.Tirgus apskats
Uz 2014. gada 1. janvāri Latvijā bija reģistrēti 634,603 vieglie transportlīdzekļi11.
Jāpiezīmē, ka no šiem 634,603 vieglajiem transportlīdzekļiem ar aktīvu tehnisko
apskati ir 540,102 transportlīdzekļi jeb 85,1%12.
Tabula 4 – Nebanku sektorā patērētājiem no jauna izsniegto kredītu apjoms dalījumā pēc
kredīta veida par 2013.gadu (milj. euro)13
Līzings, noma un
citi ar
transportlīdzekli
nodrošinātie
kredīti

Patērētājiem no
jauna izsniegto
kredītu apjoms
(milj. euro)

95.9
(24%)

Hipotekārie
kredīti

11.0
(3%)

Patēriņa
kredīti

78.8
(19%)

Distances
kredīti

179.9
(44%)

Kredīti pret
kustamas
lietas ķīlu

41.3
(10%)

Avots: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

2013. gadā tika izsniegti jauni līzingi un ar transportlīdzekli nodrošinātie aizdevumi
EUR 95,880,000 vērtībā. Pēc uzņēmuma vadības aplēsēm AS “mogo” izsniedza
aptuveni 9% no 2013. gadā izsniegto līzinga un transportlīdzekļu aizdevumu apjoma,
salīdzinājumā ar 2012. gada 2.82% īpatsvaru no izsniegto transportlīdzekļu līzinga
kopsummas.
11.4.Konkurence
Uz 2013. gada 31. decembri Latvijas teritorijā darbojās 53 licencēti nebanku
kreditētāji14, kas piedāvā dažādus kreditēšanas pakalpojumus, no tiem 15 darbojas
finanšu līzinga un atgriezeniskā līzinga tirgū15. Balstoties uz 2012. gada nozares
apkopotajiem datiem finanšu līzinga un atgriezeniskā līzinga tirgus sastāv no
vairākiem uzņēmumiem, kur lielāko daļu no izsniegto līzingu summas, aptuveni 90%,
veido 7 tradicionālie banku līzinga uzņēmumi: SIA "Nordea Finance Latvia”, SIA
“Swedbank Līzings”, SIA “UniCredit Leasing”, SIA “DNB līzings”, SIA “SEB
līzings” u.c16. Pārējo uzņēmumu, kuru skaitā ir AS “mogo”, tirgus daļa 2012. gadā
bija mazāka par 10%. Tā kā statistika par lielākajiem transportlīdzekļu līzingu
sniedzējiem 2013. gadā nav pieejama, uzņēmuma apkopotā informācija liecina, ka
2013. gadā tradicionālie banku līzinga uzņēmumi savu īpatsvaru nozarē ir saglabājuši,
savukārt AS “mogo” ievērojami stiprinājis savas pozīcijas citu nebanku kreditētāju
LR Centrālās statistikas pārvaldes dati. “Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā”. Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/Menu.aspx?selection=transp__%C4%AAstermi%C5%86a%20statistikas%20dati__Transport
s&tablelist=true&px_language=lv&px_type=PX&px_db=transp&rxid=09cbdccf-2334-4466-bdf7-0051bad1decd
12 Ceļu satiksmes drošības direkcija. “Uz 01.01.2014 tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits”. Pieejams:
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/transportlidzekli/?doc=530
13 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. “Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību 2013.
gadā”. Pieejams:
http://www.ptac.gov.lv/upload/eur_2013_parskats_par_nebanku_kredit_sekt.pdf
14 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv/page/535
15 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. “Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektoru (01.01.2013.30.06.2013.) http://www.ptac.gov.lv/upload/2013_parskats_par_nebanku_kredit_sekt_1_01_2013_30_06_2013.pdf
16 “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. “Izsniegtās summas un noslēgtie līgumi nebanku finanšu
pakalpojumu sektorā 2012. gadā”, “Nebanku kreditēšanas tirgus apkopojums par 2012. gadu”. Pieejams:
http://www.ptac.gov.lv/page/195
11
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vidū. Nospiedoši lielākais ar kredītiestādēm saistīto uzņēmumu īpatsvars kopējā tirgū
varētu būt izskaidrojams ar tradicionālā līzinga kompānijām pieejamo finansējumu,
kas lielākajā daļā gadījumu ir ievērojami lētāks par citu uzņēmumu pieejamo kapitālu,
kuriem nav tiešas saistības ar komercbankām. Tas ļauj tradicionālajiem līzingu
uzņēmumiem piedāvāt zemākas procentu likmes saviem pakalpojumiem. Šie
uzņēmumi parasti koncentrējas uz aizdevuma/līzinga summām, kas vidēji ir lielākas
par EUR 8,000. Turklāt līzinga uzņēmumi parasti neizsniedz līzingus pret
transportlīdzekli, kurš līzinga termiņa beigās ir vecākas par 12 gadiem. Šāds
transportlīdzekļa vecuma ierobežojums varētu būt saistīts ar to, ka šo uzņēmumu
piedāvātās procentu likmes neattaisno uzņemto risku.
AS “mogo” vidējais klients ir 12-13 gadus veca transportlīdzekļa īpašnieks vai
potenciālais īpašnieks, kurš vēlas izmantot atgriezeniskā līzinga vai finanšu līzinga
pakalpojumus, bet banku sektors jeb tradicionālie līzinga uzņēmumi to nepiedāvā vai
ir atteikuši izsniegt aizdevumu/līzingu galvenokārt transportlīdzekļa vecuma dēļ.
Tāpēc, salīdzinot konkurenci padziļināti, tiek analizēti konkurenti, kas finansē
transportlīdzekļu iegādi vai atgriezenisko finanšu līzingu arī vecākiem
transportlīdzekļiem. Šie konkurenti tiek iedalīti divās grupās: tiešie konkurenti
(pakalpojums ir identisks vai ļoti līdzīgs) un netiešie konkurenti (ar kredītiestādēm
saistītie uzņēmumi un citi naudas iegūšanas veidi, kas pilda līdzīgu funkciju un naudu
iespējams iegūt līdzīgā ātrumā).
11.4.1. Tiešie konkurenti


SIA “Money Express Credit” - piedāvā 5 pakalpojumus: valūtas maiņu,
investīciju zelta darījumus, lombarda pakalpojumus, hipotekāros kredītus un
transportlīdzekļu līzingu. Galvenā atšķirība no konkurentiem ir tāda, ka
uzņēmums piedāvā arī transportlīdzekļu lombarda darījumus – klients var
aizņemties naudu,
aizdevuma perioda laikā atstājot transportlīdzekli
uzņēmuma stāvvietā. Uzņēmumam ir maza atpazīstamība patērētāju vidū. SIA
“Money Express Credit” apgrozījums 2012. un 2013. gadā sasniedza EUR
459,079 un EUR 639,855 attiecīgi. Uzņēmums nopelnīja EUR 47,488 2012.
gadā, bet 2013. gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 7,188 apmērā.



SIA “VITA CREDIT” - piedāvā galvenokārt 4 pakalpojumus: kredītus ar
ķīlu, kredītus bez ķīlas, kā arī transportlīdzekļu līzingu un atgriezenisko
transportlīdzekļu līzingu. Uzņēmums nodrošina arī finansējumu, sadarbojoties
ar transportlīdzekļu tirgotājiem. Uzņēmumam ir zema atpazīstamība patērētāju
vidū. SIA “VITA CREDIT” uzsāka savu darbību 2011. gadā, un 2012. gada
apgrozījums sasniedza EUR 293,493, bet peļņa – EUR 103,545, 2013. gada
apgrozījums palielinājās līdz EUR 792,329, savukārt peļņa – EUR 396,877.



SIA “InCREDIT GROUP” - piedāvā 5 pakalpojumus: patēriņa kredītu,
preču/pakalpojumu līzingu, kredītu uzņēmumiem, transportlīdzekļu līzingu un
atgriezenisko līzingu. Uzņēmums arī nodrošina finansēšanu sadarbojoties ar
transportlīdzekļu tirgotājiem. Uzņēmuma atpazīstamība patērētāju vidū ir
relatīvi augsta. Apgrozījums par 2012. gadu sasniedza EUR 4,292,866,
savukārt 2013. gadā - EUR 6,724,934, 2012. gadā uzņēmums darbojās ar EUR
791,231 peļņu, savukārt 2013. gadā peļņa sasniedza EUR 1,804,986.
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11.4.2.


Netiešie konkurenti
Tradicionālie līzinga uzņēmumi – tipiski aizdevumi/līzingi virs EUR 10,000
klientiem ar transportlīdzekļiem, kas jaunāki par 5 gadiem. AS “mogo” netieši
konkurē ar tradicionālajiem līzingiem. AS “mogo” priekšrocība ir ātrais un
relatīvi vienkāršais process līzinga līguma sagatavošanā, kā arī distances
līguma noslēgšanas iespēja un mazs administratīvais slogs klientam.
Tradicionālo līzinga uzņēmumu priekšrocība ir zemāka gada procentu likme.

11.5.Pakalpojumi
AS “mogo” sniedz divus finanšu pakalpojumus:



finanšu līzings – aizņēmums transportlīdzekļa iegādei;
atgriezeniskais līzings – aizņēmums pret klienta transportlīdzekli.

Uzņēmuma pamatpakalpojums ir finanšu līzings, kas ieņem lielāko daļu no AS “
mogo” līzinga portfeļa.
11.6.AS “mogo” stiprās puses
Unikalitāte un pieejamība – AS “mogo” ir viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā,
kurš piedāvā līzingu transportlīdzekļu iegādei bez transportlīdzekļa vecuma
ierobežojuma, turklāt līzinga summa ir sākot no EUR 200. Tradicionālie līzinga
uzņēmumi parasti šo tirgus segmentu neapkalpo, jo uzskata to par pārāk riskantu
biznesu, un potenciālo ieguvumu - riskam neatbilstošu, ņemot vērā šo uzņēmumu
piedāvātās procentu likmes.
Ātrums – viena no AS “mogo” galvenajām priekšrocībām attiecībā pret konkurentiem
ir ātrums, kādā tiek apkalpoti klienti. Noformējot pieprasījumu līzingam, tas tiek
izvērtēts un klientam sniegta atbilde 30 minūšu laikā, neatkarīgi no pieteikuma
izdarīšanas vietas (internets, klientu apkalpošanas centrs vai transportlīdzekļu
tirgotāju sadarbības partneris). Naudas pārskaitījums klienta vai transportlīdzekļa
īpašnieka kontā tiek veikts ne ilgāk kā 15 minūšu laikā no brīža, kad ir noformēts
līzings.
Sasniedzamība – AS “mogo” piedāvā saviem klientiem noslēgt līgumu gan klātienē,
gan arī internetā, kas paplašina potenciālo klientu loku. Apkalpošanas centrs Rīgā,
CSDD ēkā, piesaista daudzus potenciālos klientus, kas palielina uzņēmuma
atpazīstamību un konkurētspēju. Savukārt klientu apkalpošanas centri Daugavpilī,
Valmierā, Jēkabpilī, Liepājā un Talsos ļauj efektīvāk apkalpot patērētājus no Latgales,
Vidzemes un Kurzemes reģioniem, jo klientam nav jādodas uz galvaspilsētu, lai
noslēgtu līzinga līgumu.
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Tabula 5 – AS “mogo” klientu apkalpošanas centru saraksts

Pilsēta

Adrese

Atvēršana

Rīga
Rīga
Daugavpils
Liepāja
Valmiera
Jēkabpils
Talsi

Bauskas iela 86
Maskavas iela 451A
Saules iela 39
Jūras iela 12
Stacijas iela 3A
Andreja Pormaļa iela 3
Lielā iela 18

2013.g. februāris
2013.g. jūnijs
2013.g. jūnijs
2013.g. septembris
2014.g. februāris
2014.g. maijs
2014.g. jūlijs

Avots: Uzņēmuma vadība

Uzņēmuma infrastruktūras attīstības plāns paredz līdz 2014. gada beigām atvērt vēl
vairākus klientu apkalpošanas centrus lielākajās Latvijas pilsētās.
Līzinga nodrošinājums ar transportlīdzekļa vērtību – līzinga nodrošinājums ar
transportlīdzekļa vērtību ļauj uzņēmumam samazināt kredītrisku un patērētāja
maksātnespējas gadījumā atgūt savus līdzekļus, atsavinot nodrošinājumu. Tā kā
uzņēmums izsniedz līzingu, balstoties pamatā uz transportlīdzekļa vērtību, ko nosaka
pats uzņēmums, iespēja, ka uzņēmums cietīs zaudējumus līguma laušanas gadījumā, ir
samazināts līdz minimumam. Par cik AS “mogo” klientu transportlīdzekļi ir vidēji 1213 gadus veci, to realizēšana nesagādā grūtības, jo šādu lietotu transportlīdzekļu tirgus
ir ļoti attīstīts, un atsavinātie transportlīdzekļi ir ļoti likvīdi.
Vienlaicīgi ir iespējams saņemt tikai vienu līzingu pret konkrēto transportlīdzekli –
atšķirībā no citiem nebanku kreditēšanas uzņēmumiem, kas var izsniegt vairākus
līzingus vienam klientam, AS “mogo” izsniedz līzingu tikai pret konkrētu
transportlīdzekli, pārreģistrējot to uz AS “mogo” vārda. Šādā veidā tiek mazināts
risks, ka klientam ir iespēja vienlaicīgi saņemt vairākus līzingus no dažādiem
uzņēmumiem, samazinot savu maksātspēju un palielinot savu kredītrisku, kas bieži
vien noved pie būtiskām problēmām ar savu saistību izpildi.
11.7.Klientu piesaiste
Potenciālo klientu piesaiste galvenokārt notiek divos veidos – izmantojot aktīvu
mārketingu masu medijos un veicot aktīvu tiešo pārdošanu caur transportlīdzekļu
tirgotājiem (transportlīdzekļu tirgotāju partneru tīklu).
11.7.1. Mārketinga stratēģija
AS “mogo” mārketinga aktivitātes ir diversificētas dažādos masu medijos. Plašāk
izmantotās mārketinga aktivitātes pēc līdzekļu ieguldījuma apjoma ir TV kampaņas,
internets, radio, affiliate jeb interneta partneru mārketinga pakalpojumi un vides
reklāmas.
Mārketinga kampaņu fokuss galvenokārt ir tendēts uz zīmola atpazīstamības
veicināšanu un konsekventu klientu piesaisti mārketinga kampaņas laikā, kā arī 3-6
mēnešu periodā pēc kampaņas.
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11.7.2. Tiešā pārdošana caur transportlīdzekļu tirgotājiem
AS “mogo” ar tiešās pārdošanas aktivitāšu veicināšanu nodarbojas partneru
apkalpošanas departaments. Departamenta primārais uzdevums ir slēgt sadarbības
līgumus un uzturēt regulāras līgumsaistības un kontaktus ar transportlīdzekļu
tirgotājiem, un ar to palīdzību piesaistīt papildus klientus uzņēmumam.
Transportlīdzekļu tirgotāji par katru AS “mogo” piegādāto klientu saņem noteiktu
komisijas maksu no piesaistītā līzinga līguma summas.
Partneru transportlīdzekļu tirdzniecības vietās tiek regulāri izvietoti mārketinga
materiāli, kas nodrošina klientu piesaisti, piemēram, transportlīdzekļu atsvaidzinātāji,
transportlīdzekļu cenu lapas, transportlīdzekļu papīra paklājiņi nokrišņu periodos,
lielformāta baneri, u.c.
11.8. Līzinga pieteikšanās un saņemšanas process
Atgriezenisko līzingu vai transportlīdzekļu līzingu saņemšanas soļi ir sekojoši:
 pieteikšanās līzingam www.mogo.lv vai m.mogo.lv mājaslapā, zvanot
+371 66 900 900 vai klātienē AS “mogo” filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Valmierā,
Liepājā, Jēkabpilī vai Talsos;
 AS “mogo” izskata pieteikumu un sniedz līzinga piedāvājumu 30 minūšu
laikā;
 līgumu var parakstīt elektroniski vai ar transportlīdzekļu tirdzniecības
sadarbības partneri, vai arī satikties ar AS “mogo” speciālistu klātienē, lai
noformētu līzinga līgumu;
 klientam tiek sagatavota pilnvara CSDD, lai reģistrētu transportlīdzekli kā
nodrošinājumu līzinga saņemšanai reizē ar līguma parakstīšanu klātienē vai
transportlīdzekļu tirdzniecības vietā; neklātienē (elektroniski) AS “mogo” ar
kurjerpastu nosūta CSDD paredzētu pilnvaru klientam līdz nākamās dienas
pusdienlaikam;
 klients reģistrē transportlīdzekli CSDD kā nodrošinājumu uz AS “mogo”
vārda;
 AS “mogo” saņem paziņojumu par transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz
uzņēmuma vārda un pēc gala dokumentācijas pārbaudes nauda līzinga apmērā
tiek pārskaitīta uz klienta bankas kontu.
Atgriezenisko līzingu vai transportlīdzekļu līzingu iespējams noformēt stundas laikā,
ieskaitot transportlīdzekļa un kredītu vēstures pārbaudi, un no transportlīdzekļa
reģistrācijas uz AS “mogo” vārda, kas ir pēdējais solis līzinga noformēšanas procesā,
klients naudu savā kontā var saņemt dažu stundu laikā.
11.9.Transportlīdzekļa novērtēšana
Vērtējot klienta līzinga pieteikumā norādītā transportlīdzekļa atbilstību AS “mogo”
prasībām, vispirms tiek izmantota Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)
datubāze. Uzņēmums izsniedz līzingu jebkura vecuma transportlīdzeklim.
Transportlīdzekļu vērtēšana tiek veikta 30 minūšu laikā pirms klientam tiek izteikts
pirmais piedāvājums.
Vērtēšanas gaitā galvenā uzmanība tiek pievērsta šādām lietām:

36

AS “mogo” Obligāciju prospekts





transportlīdzekļa tirgus vērtība līdzīgas markas, modeļa, izlaiduma gada,
motora tilpuma, nobraukuma transportlīdzekļiem (retāk sastopamiem
modeļiem kritēriju loks var būt arī sašaurinātāks);
vai transportlīdzeklim ir derīga tehniskā apskate, kā arī iepriekšējo tehnisko
apskašu rezultāti (nobraukums, trūkumi) un OCTA esamība;
cik sen transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā.

Transportlīdzekļa vērtības un likviditātes noteikšanā tiek izmantotas sekojošas
transportlīdzekļu platformas:



AS “mogo” IT sistēmas transportlīdzekļu reģistrs, kas apkopo visu
transportlīdzekļu vērtējumus un tiek izmantots apskatot vēsturiskos
vērtējumus;
sludinājumu platformas.

Vērtējot transportlīdzekli klātienē, AS “mogo” transportlīdzekļu vērtēšanas speciālists
var samazināt transportlīdzekļa vērtību, ja tiek atklāti nopietni vizuālie defekti vai
palielināt transportlīdzekļa vērtību par 10%-20%, ja transportlīdzeklis ir bez
defektiem un ar labu komplektāciju.
Emitents izsniedz aizdevumus par transportlīdzekļiem, kam ir OCTA apdrošināšana,
kā arī KASKO apdrošināšana, ja aizņēmuma summa pārsniedz EUR 5,000, tādējādi
tiek samazināti riski tajos gadījumos, kad transportlīdzeklis nokļūst ceļu satiksmes
negadījumā vai tiek bojāts, kā arī laupīšanas vai zādzības gadījumā.
11.10.Klienta maksātspējas izvērtēšana
Lai izvērtētu klienta spēju atmaksāt līzingu, par pamatu tiek ņemta transportlīdzekļa
tirgus vērtība. Nosakot transportlīdzekļa tirgus vērtību, uzņēmums nosaka klienta
spēju segt savas saistības, proti, tiek noteikts klienta ienākumu līmenis un
maksātspēja, lai atmaksātu līzingu nekavējoties. Izvērtēšanas soļi ir sekojoši:
1. Klienta statusa pārbaude - tiek pārbaudīts potenciālā klienta statuss
uzņēmumam pieejamajos informācijas avotos (internets, mediji, u.c.);
2. Maksājumu disciplīnas pārbaude - tiek pārbaudīts, vai potenciālais klients jau
iepriekš ir izmantojis uzņēmuma pakalpojumus. Ja potenciālais klients iepriekš
ir bijis AS “mogo” klients un maksājuma disciplīna regulāri nav tikusi ievērota
vai līgums ir ticis lauzts, tiek padziļināti izvērtēs klienta esošo ienākumu
līmenis un kredītsaistības citās kredītiestādēs;
3. Ienākumu un saistību pārbaude - tiek pārbaudīts potenciālā klienta ikmēneša
ienākumu un esošo kredītsaistību apjoms. Lai pārbaudītu, vai potenciālajam
klientam būs pietiekoši līdzekļi, lai segtu savas kredītsaistības, tiek izmantota
iepriekš norādītie klienta ikmēneša ienākumi un saistību apjoms;
4. Kredīta vēstures pārbaude - lai noteiktu, kāda ir bijusi potenciālā klienta
vēsturiskā saistību izpilde un disciplīna, tiek vērtēta klienta kredīta vēsture
dažādās datu bāzēs.
5. Īpaši novērojumi - pārrunās pa telefonu, e-pastā un/vai klātienē, iegūstot no
klienta informāciju, tiek novērtēta klienta personiskā stāvokļa (darba vieta,
stāžs, izglītība u.c.) stabilitāte.
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11.11.Līzinga izsniegšana
Līzinga izsniegšanas process ir iedalāms četros posmos:
1.
2.
3.
4.

Gala līzinga summas noteikšana;
Administratīvā pārbaude;
Līzinga pārskaitījums;
Monitorings.

Katrs no izsniegšanas posmiem satur kontroles mehānismus, kas palīdz efektīvi
nodrošināt līzinga izsniegšanu atbilstoši uzņēmuma kvalitātes standartiem un līzinga
turpmāku uzraudzību. Procesa sākumposms ietver visu klienta datu automātisku
apstrādi, līguma sagatavošanu un piedāvājuma izteikšanu.
Administratīvais posms ietver klienta transportlīdzekļa pārreģistrācijas fakta pārbaudi
uz Emitenta vārda, izziņas saņemšanu no klienta par transportlīdzekļa pārdošanu kā
lietotu īpašumu, parakstīto līgumu pārbaudi, pavaddokumentu pārbaudi, kā arī
KASKO polises pārbaudi līzingiem virs EUR 5,000.
Līzinga pārskaitījums ir galējais izsniegšanas procesa posms, kas ietver maksājuma
sagatavošanu un izpildi uz klienta norādīto bankas kontu. No šī brīža līzingam notiek
regulārs monitorings.
11.12.Aizdevumu atgūšanas process un transportlīdzekļu realizācija
Pēc PTAC datiem līzingam un ar transportlīdzekli nodrošinātiem kredītiem ir
vismazākais kavēto līgumu skaita īpatsvars pret citiem kredītiem. Uz 2013. gada
31. decembri tikai 10.36% no visiem transportlīdzekļu līzinga un komercķīlu
līgumiem tika kavēti maksājumi, salīdzinājumā, piemēram, ar distances kreditēšanu,
kurā maksājumi tiek kavēti vidēji 36.17% no izsniegtajiem kredītiem.
Tabula 6 – Kavēto līgumu skaita īpatsvars kredītu veidu dalījumā uz 31.12.201317
Distances
kredīti

Hipotekārie
kredīti

Patēriņa
kredīti

Līzings, noma un ar
transportlīdzekli
nodrošinātie kredīti

Bez kavējuma

63.83%

66.18%

79.99%

89.64%

Ar kavējumu

36.17%

33.82%

20.01%

10.36%

Avots: PTAC dati

Efektīvas parāda atgūšanas pamatprincips ir savlaicīga un nepārtraukta parādu
piedziņas darbību veikšana. Emitenta līzingu uzraudzību un piedziņu veic parādu
piedziņas departamenta speciālisti (PAD), kas veic sekojošas darbības:





īsziņas atgādinājumu izsūtīšanu – parasti parādu piedziņas sākuma posmā;
balss zvani parādniekam;
atgādinājuma un brīdinājuma vēstuļu izsūtīšana;
parādu lietu nodošana parādu piedziņas uzņēmumiem;

“Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” dati. ““Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību
2013. gadā”. Pieejams: http://www.ptac.gov.lv/upload/eur_2013_parskats_par_nebanku_kredit_sekt.pdf
17
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tiek izmantota iespēja vienpusēji atkāpties no līguma.

Līdz brīdim, kamēr netiek lauzts līgums, atbildīgā darbinieka pienākums ir izzināt
maksājuma kavējuma iemeslus, kā arī piedāvāt Parādniekam risinājumus maksājuma
kavējuma novēršanai.
Atsavināto transportlīdzekļu vērtība tiek noteikta, piesaistot profesionālu un
neatkarīgu transportlīdzekļu vērtēšanas uzņēmumu, kas Emitentu pilnībā pasargā no
riska, ka klients vēlāk vēršas tiesā ar prasību pret uzņēmumu par transportlīdzekļu
realizāciju neatbilstoši līguma nosacījumiem un Latvijas likumdošanai. Ja
transportlīdzeklis netiek atrasts 3 mēnešu laikā no piedziņas uzsākšanas brīža, tiek
uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa piesavināšanos.
Tā kā uzņēmums izsniedz līzingu, balstoties pamatā uz transportlīdzekļa vērtību, ko
nosaka pats uzņēmums, risks, ka uzņēmums cietīs zaudējumus līguma laušanas
gadījumā, ir samazināts līdz minimumam. Emitenta klientu transportlīdzekļi ir vidēji
12-13 gadus veci, tāpēc to realizēšana nesagādā problēmas, jo šādu lietotu
transportlīdzekļu tirgus ir ļoti attīstīts un atsavinātie transportlīdzekļi ir ļoti likvīdi.
Kopš 2013. gada jūlija ir atvērts Emitenta auto tirdzniecības centrs A. Deglava ielā
Rīgā. Auto tirdzniecības centrā var novietot ~100 transportlīdzekļus, kā arī teritorijā ir
klientu centrs, kurā iespējams noformēt līzinga dokumentus.
11.13.Emitenta kredītu izsniegšanas politika
Emitenta kredītu izsniegšanas politikas
saņemšanas/iegūšanas
nosacījumus
un
analīzes/aizdevuma piešķiršanas kritērijus.

mērķis ir noteikt
noteikt
iegūtās

informācijas
informācijas

Tā kā Emitentam pastāv tikai divi līzinga veidi - finanšu līzings (aizņēmums
transportlīdzekļa iegādei) un atgriezeniskais līzings (aizņēmums pret klienta
transportlīdzekli), tad uzņēmumam nepastāv ierobežojumi līzinga portfeļu
procentuālajam sadalījumam ne pēc līzinga veida, ne pēc aizņēmēju tipa (fiziskās,
juridiskās personas), un līzingi netiek speciāli diversificēti (pēc transportlīdzekļa
markas vai vecuma).
Uzņēmuma klientiem pastāv aizņēmuma limiti – maksimālā aizņēmuma summa ir
atkarīga no atsevišķa klienta neto ienākumiem, piemēram, klientam ar neto
ienākumiem zem 70% no valstī noteiktās minimālās algas (2014. gadā minimālā alga
ir EUR 320) apmērā, visu kopējo kredīta maksājumu apmērs mēnesī nedrīkst
pārsniegt 10% no ienākuma apmēra mēnesī.
Emitenta klienti, pamatojoties uz kredītvēstures datu bāzēs iegūto informāciju, tiek
iedalīti divās risku grupās:



Zema risks klients – klientam nav vēsturiskās kredītsaistības par pēdējiem 2
gadiem un līzinga summa nepārsniedz EUR 5,000;
Augsta riska klienti – klientiem ir vēsturiskās kredītsaistības par pēdējiem 2
gadiem un/vai līzinga summa pārsniedz EUR 5,000.
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Klients tiek pārbaudīts arī visos uzņēmumam pieejamos informācijas avotos
(globālais tīmeklis, mediji u.c.). Ja klients šķiet aizdomīgs (ir saņemtas vairākas
sūdzības globālajā tīmeklī, klients ir LR Valsts ieņēmuma dienesta parādnieks vai
sniedz lēnas un nepārliecinošas atbildes uz klientu apkalpošanas speciālista
jautājumiem), tad šādu klientu izvērtē Risku departaments. Gadījumos, kad līzinga
summa pārsniedz EUR 9,000 klientu izvērtē izpilddirektors un finanšu direktors.
Sarežģītāko gadījumu izvērtēšanā iesaistās arī uzņēmuma valde.
11.14.Emitenta uzkrājumu veidošanas politika
Kopumā uzkrājumi tiek iedalīti šādās grupās: tekošie (klienti bez kavētajiem
maksājumiem), tie, kuru maksājumi, ir kavēti no 1 dienas līdz 91 dienai (vai vairāk),
nodrošinātie (klienti ar lauztiem līgumiem), nenodrošināti (klienti ar lauztiem
līgumiem, kuros transportlīdzekļu atgūšana ir neiespējama un/vai klienti ar lauztiem
līgumiem, kuriem pēc nodrošinājuma realizācijas ir parāda atlikums).
Katras minētās grupas vērtība tiek reizināta ar “saistību nepildīšanas varbūtību” un
“saistību nepildīšanas zaudējumiem”, kā rezultātā tiek iegūts uzkrājumu lielums.
Izņēmums ir nenodrošināto līgumu grupa, kurai individuāli tiek aprēķināts konkrēts
uzkrājumu lielums balstoties uz ieņēmumiem no realizētā nodrošinājuma, klientu
veiktām iemaksām pēc līguma laušanas un prognozēm par parāda atgūšanas apjomu
nākotnē.
Saistību nepildīšanas varbūtība ir saistību neizpildes iestāšanās varbūtība noteiktā
laika periodā. Šis rādītājs tiek noteikts, izmantojot saistību neizpildes vēsturiskos
datus, un tiek regulāri atjaunots.
Saistību nepildīšanas zaudējumi ir naudas līdzekļu daudzums, kas tiek zaudēts
gadījumā, ja klients nevar segt savas saistības. Emitents regulāri izvērtē aizdevumu
portfeli un nosaka doto rādītāju balstoties uz uzkrātajiem zaudējumiem un aizdevumu
ekspozīciju.
11.15.Darbinieki un Emitenta vadītāju pieredzes apkopojums
Emitents uz 2014. gada 30. jūniju nodarbināja 59 cilvēkus, ieskaitot divus valdes
locekļus, izpilddirektoru un finanšu direktoru. Līdz ar strauju darbības paplašināšanos
2013. gadā uzņēmuma darbinieku skaits ir dubultojies, salīdzinot ar 2012.gada
beigām, kad uzņēmumā strādāja 19 cilvēki. Papildus uzņēmums konsekventi iegulda
darbinieku apmācībā, lai uzlabotu profesionālās iemaņas, kā arī notiek nepārtraukts
darbinieku rezultātu un darba kultūras novērtēšanas process.
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Tabula 7 – Emitenta darbinieku skaita izmaiņas no 2012. III cet. līdz 2014.g. II cet.

Uz ceturkšņa beigām
2012.g. III cet.
2012.g. IV cet.
2013.g. I cet.
2013.g. II cet.
2013.g. III cet.
2013.g. IV cet.
2014.g. I cet.
2014.g. II cet.

Darbinieku
skaits
7
19
27
34
38
39
45
59

Avots: Uzņēmuma vadība

Uzņēmuma vadībā strādā valdes priekšsēdētājs Jēkabs Endziņš, valdes loceklis
Mārcis Grīnis, finanšu direktors Kaspars Leimanis, izpilddirektors Ģirts Lediņš, IT
vadītājs Zigmārs Rudzītis un mārketinga direktors Juris Graudumnieks.
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Jēkabs Endziņš – valdes priekšsēdētājs
Darba
pieredze

Jūl 2012 pašlaik

Jan 2012 Apr 2013
Jan 2012 Mar 2013

Jūn 2010 Mar 2011
Jūl 2009 Jūn 2010

AS “mogo” – valdes priekšsēdētājs
Uzņēmuma izveidošana, biznesa procesu ieviešana un vadība, preču zīmju
nostiprināšana. Finanšu, mārketinga, IT, klientu apkalpošanas un partneru
apkalpošanas departamentu pārraudzība.
SIA “POScredit” – valdes loceklis, izpilddirektors
Uzņēmuma izveidošana, pakalpojumu izstrāde, darbinieku atlase, biznesa
procesu ieviešana un vadība. Mārketinga aktivitāšu vadīšana un
atpazīstamības nostiprināšana.
AS “Skillion Ventures” – valdes loceklis, izpilddirektors
Investīciju pārraudzība un uzņēmuma vadīšana.
SIA “Creative Mobile” – produktu/projektu vadītājs
Interneta projektu vadīšana (mājaslapas, aplikācijas un interneta spēles),
koncepciju izstrāde, projektu pārdošana, programmētāju un dizaineru
vadīšana. Jēkaba vadībā izstrādāti vairāk kā 20 interneta projekti.
SIA “Maypril” – finanšu projektu vadītājs
Reklāmas aģentūras izveidošana, kas nodarbojas ar reverse grafiti un guerilla
mārketingu, uzņēmuma izveide, projektu vadība.

Izglītība
Sep 2007 Jūn 2011
Sep 2004 Jūn 2007

Rīgas Ekonomikas Augstskola (SSE Riga/REA)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Diploms par vidējo izglītību

42

AS “mogo” Obligāciju prospekts

Mārcis Grīnis – valdes loceklis
Darba
pieredze

Sep 2012 pašlaik

Nov 2011 Sep 2012

Mar 2011 Okt 2011

Jūl 2007 Jan 2010

AS “mogo” – valdes loceklis
Uzņēmuma stratēģisko procesu ieviešana un vadība. Finansējuma piesaiste
uzņēmuma attīstībai, preču zīmju nostiprināšana. Finanšu, grāmatvedības,
administrācijas, parādu piedziņas un partneru apkalpošanas departamentu
pārraudzība.
Aon Risk Services Inc. (Maiami, ASV) – klientu menedžeris
Aon Maiami (ASV) globālo klientu apkalpošanas un padziļinātās
apdrošināšanas izpētes projektu vadītājs. Pārdošanas daļas korespondentu
pārraudzītājs un finanšu kontrolieris Latīņamerikas reģionā. Apkalpotie
klienti – PepsiCo, Alcatel-Lucent, HP.
SIA “Ernst & Young Baltic” – konsultants darījumu un finanšu
konsultāciju nodaļā
Uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas, padziļinātās finanšu izpētes, biznesa
modelēšanas un vērtēšanas konsultants. Apkalpotie klienti – Latvijas
Hipotēku un zemes banka, LMT, 220.lv.
AS “UPB” – finanšu projektu vadītājs
Uzņēmuma ārvalstu tīkla attīstība (Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande,
Vācija). Stratēģiskā plānošana, finanšu kontrole, risku izvērtēšana, transferta
cenu politikas izstrāde.

Izglītība
Sep 2009 Okt 2011
Sep 2010 Dec 2010
Sep 2003 Jūn 2008

Kopenhāgenas Biznesa Skola (CBS), Kopenhāgena, Dānija
Maģistra grāds finanšu un stratēģiskajā menedžmentā
Indijas Menedžmenta Institūts, Luknova, Indija (IIML)
Apmaiņas programma
Rīgas Ekonomikas Augstskola (SSE Riga/REA)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā
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Kaspars Leimanis – finanšu direktors
Darba
pieredze

Jan 2013 pašlaik

Mai 2006 Mai 2012

Apr 2004 Apr 2006

Okt 2001 Mar 2004

AS “mogo” – finanšu direktors
Finanšu un administrācijas nodaļas darbinieku vadība, motivācija un attīstība.
Uzņēmuma finanšu sistēmas ieviešana, tās aprites pārraudzība un vadība.
Gada budžeta, tekošo prognožu un vadības atskaišu sastādīšana. Naudas
plūsmas kontrole un finanšu pārskatu sagatavošana.
SIA “Microsoft Latvia”– finanšu un administrācijas nodaļas vadītājs
Finanšu un administrācijas nodaļas darbinieku vadība, motivācija un attīstība.
Uzņēmuma izmaksu optimizācija, efektivitātes uzlabošana un finanšu
darbības analīze. Gada budžeta un ikmēneša prognožu sagatavošana, to
izpildes kontrole. Iekšējo kontroles sistēmu pārvaldīšana.
SIA “Microsoft Latvia” – finanšu kontrolieris
Iekšējo kontroles mehānismu ieviešana, pārbaude un uzlabošana. Naudas
plūsmas kontrole. Izmaksu gada budžeta un ikmēneša prognožu sagatavošana
un tās izpildes kontrole.
SIA “PricewaterhouseCoopers” – vecākais konsultants audita nodaļā
Dažādu nozaru uzņēmumu revīzijas projektu plānošana un vadība.
Uzņēmumu iekšējās kontroles sistēmas pārbaude un uzlabošana. Finanšu
pārskatu revīzija saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām un
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Uzņēmumu grāmatvedības
uzskaites metožu un finanšu uzskaites procedūru revīzija.

Izglītība
Sep 2002 Jūn 2004
Sep 1999 Jūn 2002
Dec 2007 pašlaik

Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Rīgas Ekonomikas Augstskola (SSE Riga/REA)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Pēdējā līmeņa kandidāts ACCA programmā
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Ģirts Lediņš – izpilddirektors
Darba
pieredze

Mar 2013 pašlaik

Sep 2011 Mar 2013

Mar 2010 Aug 2011
Mai 2009 Feb 2011

AS “mogo” – izpilddirektors
Uzņēmuma Latvijas operāciju ikdienas darba un resursu vadība. Iekšējo
procesu izveide, uzlabošana, pilnveidošana un kontrole. Biznesa un
pakalpojumu attīstība. Klientu apkalpošanas centru attīstība un
paplašināšana. Budžeta izveide un ievērošana. Plānu un mērķu izpilde –
ikdienas un ilgtermiņa. Datu drošības nodrošināšana.
SIA “Deloitte Latvia”– konsultants finanšu un vadības pakalpojumu
departamentā
Finanšu un vadības pakalpojumi: uzņēmumu vērtēšana, padziļināta
uzņēmuma finanšu izpēte (due dilligence), uzņēmumu pirkšanas/pārdošanas
un apvienošanās darījumu strukturēšana, biznesa plānu izveide, biznesa
projektu priekšizpēte (feasibility study), vadības konsultācijas, procesu
uzlabošanas projekti, finanšu modelēšana, funkciju audits, un citi finanšu un
vadības projekti.
BDO Zelmenis & Liberte (tagad BDO Tax) – konsultants nodokļu
pakalpojumu departamentā
Nodokļu pakalpojumi: nodokļu un juridiskās konsultācijas, uzņēmuma
nodokļu politikas atbilstība LR nodokļu likumdošanai, transferta cenas,
nodokļu strukturēšana, uzņēmumu dibināšana ārvalstīs, privātās un publiskās
partnerības (PPP) projekti, Eiropas struktūrfondu apguve.
Bobsleja attīstības centrs – valdes loceklis
Bobsleja popularizēšana un attīstība. Finanšu līdzekļu piesaiste bobsleja
attīstībai.

Izglītība
Sep 2012 –
Jūl 2014
Sep 2007 –
Jūl 2011
Dec 2008 –
pašlaik

Banku Augstskola
Maģistra grāds finansēs
Rīgas Stradiņa universitāte
Bakalaura grāds ekonomikā
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Pēdējā līmeņa kandidāts ACCA programmā
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Zigmārs Rudzītis – IT vadītājs
Darba
pieredze

Sep 2012 pašlaik

Apr 2011 Sep 2012

Aug 2010 Apr 2011

Okt 2007 Mai 2009

AS “mogo” – IT vadītājs
Departamenta komandas komplektēšana un programmētāju vadība. IT
sistēmas koncepta izstrāde un biznesa prasību sagatavošana. IT sistēmas
izveides vadība un ieviešana. Citu ar IT saistīto procesu vadība – Hostings,
datu drošība, IP telefonija.
SIA “MADARA Cosmetics”– E-veikala vadītājs
E-veikala pēc izstrādēs procesu ieviešana un uzturēšana. Atbildības sfēras
ietvēra sevī E-veikala tehnisko attīstību (funkcionālie papildinājumi, dizaina
atjauninājumi), loģistikas ķēdes izveide Latvijas teritorijā un ārzemēs,
transporta iepakojuma un transporta izcenojumu plānošana.
SIA “MADARA Cosmetics” – E-veikala izstrādes vadītājs
E-komercijas platformas izveides vadība klienta pusē. Darbu pieņemšana,
testēšana, papildinājumu un kļūdu pieteikšana. Galvenais uzdevums
nodrošināt, lai uzņēmums saņem pasūtīto e-komercijas platformu norādītajā
termiņā un kvalitātē.
SIA “Fresho” – projektu vadītājs
Projektu vadītājs darba sludinājumu agregātora portāla un sludinājumu
ievietošanas platformas izstrādē ASV tirgum. Pienākumos ietilpa iekšējā
programmēšanas darba koordinācija. Uzņēmuma administratīvo un
funkcionālo procesu pārzināšana un vadīšana.

Izglītība
Sep 2005 Jūn 2009
Sep 1999 Jūn 2005

Rīgas Ekonomikas Augstskola (SSE Riga/REA)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
Diploms par vidējo izglītību

46

AS “mogo” Obligāciju prospekts

Juris Graudumnieks – Mārketinga direktors
Darba
pieredze

2014 –
pašlaik

2013 - 2014

2008 - 2012

2004 - 2008

2001-2004

2000 - 2001

1996-2000

AS “mogo” – Mārketinga direktors
Uzņēmuma mārketinga projektu vadība, mārketinga stratēģijas izstrāde un
izpilde. Reklāmas mērķu un mārketinga aktivitāšu noteikšana, rezultātu
izvērtēšana. Departamenta resursu nokomplektēšana un darbinieku
izvērtēšana. Citu ar mārketingu saistīto procesu vadība.
SIA “Quinto Group”– Pārdošanas un mārketinga direktors
Mārketinga stratēģijas izstrāde Krievijas tirgum, pārdošanas komandas atlase
un vadība, pārdošanas un mārketinga budžeta plāna izpildes vadība,
mārketinga aktivitāšu noteikšana un vadība.
SIA “Zelta drudzis” – Direktors
Tiešraides interaktīvā TV šova stratēģijas izstrāde un attīstība, ikdienas
tiešraides TV šova vadība, producēšanas komandas izveide un vadība.
Uzņēmuma budžeta sastādīšana un izpildes kontrole. Sadarbības veicināšana
ar vadošajiem telekomunikāciju operatoriem un TV kanāliem. Digitālā
mārketinga vadība.
Kanāls TV5 – Direktors
Uzņēmuma vadīšana, budžeta sastādīšana un izpildes kontrole, sadarbības
veicināšana ar medijiem un kreatīvajām aģentūrām, atskaišu sagatavošana
uzņēmuma akcionāriem.
Kanāls TV5 – Pārdošanas un mārketinga direktors/valdes loceklis
Jaunas formas TV kanāla darbības uzsākšana. Uzņēmuma personāla atlase un
vadība. Pārdošanas un finanšu vadība, TV pārraižu plānošana un
atpazīstamības veicināšana. Sadarbības veicināšana ar reklāmas aģentūrām un
klientiem.
Interneta portāls TVNET (www.tvnet.lv) – Pārdošanas un mārketinga
direktors/valdes loceklis
Ziņu portālu TVNET un FinanceNET izveide un attīstība. Interneta reklāmas
vadības sistēmas attīstīšana. B2B pārdošanas vadība ar mēdiju aģentūrām.
Portāla atpazīstamības veicināšanas kampaņas koncepta izstrāde un
koordinēšana.
SIA AUDI AG – Mārketinga vadītājs/valdes loceklis
Tirgus izpēte un konkurences analīze. Mārketinga, komunikācijas un zīmola
stratēģijas izstrāde. Uzņēmuma reklāmas un pārdošanas procesa veicināšana.

Izglītība
1999 - 2005

Rīgas Tehniskā koledža
Diploms kursā “Uzņēmējdarbības ekonomika un vadīšana”

47

AS “mogo” Obligāciju prospekts

11.16.Grupas struktūra
Kopš 2014. gada 1. jūlija AS “mogo” ietilpst Luksemburgā reģistrētā “Mogo Finance
S.A.” uzņēmuma grupā, kurā tika apvienoti visi “mogo” preču zīmes uzņēmumi
Baltijas valstīs un Gruzijā. Uzņēmumam “Mogo Finance S.A.” pieder 100% AS
“mogo” akciju, savukārt AS “mogo” no 2014.gada 22.jūlija nav ieguldījumu citās
sabiedrībās.
Tabula 8 - Grupas struktūra
Valsts

Uzņēmums

Operatīvās darbības
uzsākšana

Latvija

AS “mogo” (reģ.nr. 50103541751)

2012. gada jūlijs

Lietuva

UAB “mogo LT” (reģ.nr. 302943102)

2013. gada maijs

Igaunija

OÜ “mogo” (reģ.nr. 12401448)

2013. gada augusts

Gruzija

შპს “მოგო“ (SIA “mogo”) (reģ.nr. 404468688)

2014. gada jūnijs

Avots: Uzņēmuma vadība

11.17.Attīstības plāni
Emitenta attīstības plāni ir saistīti gan ar iekšējo procesu pilnveidošanu, gan esošo
pozīciju palielināšanu vietējā tirgū:
1. Kļūt par atpazīstamāko lietoto transportlīdzekļu nebanku finanšu nomas
pakalpojumu sniedzēju Latvijā;
2. Lai mazinātu Emitenta atkarību no saistīto pušu aizdevumiem un lai finansētu
turpmāko darbības paplašināšanos, plāno emitēt obligācijas ar īsāku atmaksas
termiņu un piedāvāt tās Baltijas un ES institucionālajiem investoriem;
3. Pilnveidot un attīstīt CRM (Customer Relationship Management) sistēmu, kas
palīdzētu Emitentam palielināt darbības efektivitāti;
4. Kļūt vēl pieejamākiem klientiem, atvērot jaunas pārstāvniecības Latvijas
lielākajās pilsētās;
5. Izvērst plašāku un ciešāku sadarbību ar lietoto transportlīdzekļu tirdzniecības
vietām Latvijā.
11.18.Informācija par tendencēm
Emitenta rīcībā nav informācijas par tendencēm, nedrošības faktoriem, prasījumiem,
saistībām vai notikumiem, izņemot tos, kas ir minēti Prospektā, kas var būtiski
ietekmēt Emitenta perspektīvas kārtējā finanšu gadā.
11.19.Peļņas prognozes
Emitenta vadība izvēlas neiekļaut peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu
Prospektā.
11.20.Emitenta pārvaldes institūcijas
Emitenta pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde. Visu valdes
locekļu adreses ir Rīga, Matrožu iela 15A, LV-1048, Latvija.
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11.20.1. Padome
Emitenta padome sastāv no trim locekļiem:
 Ramona Tiltiņa – padomes priekšsēdētāja
 Uldis Judinskis – padomes priekšsēdētājas vietnieks
 Ieva Judinska-Bandeniece – padomes locekle
Padomes locekļi tika ievēlēti ar 2014. gada 30. jūnija akcionāru sapulces lēmumu.
Padomes locekļu pamatpienākumi ir pārstāvēt akcionāru intereses un uzraudzīt
Emitenta valdes locekļu profesionālo sniegumu.
11.20.2. Tā kā Emitentam netiks izveidota revīzijas komiteja, Emitents plāno 3
mēnešu laikā pēc Obligāciju iekļaušanas NR Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā
papildināt esošās padomes pienākumus ar revīzijas komitejas funkcijām, tādējādi
nodrošinot Emitenta darbības un iekšējās kārtības atbilstību Latvijā un Eiropā
spēkā esošajai likumdošanai.Valde
Emitenta valde sastāv no diviem locekļiem:
 Jēkabs Endziņš
 Mārcis Grīnis
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Emitentu atsevišķi.
11.20.3. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļu darbība ārpus Emitenta
Emitenta valdes locekļiem pieder kapitāldaļas citās uzņēmējsabiedrībās, un viņi ieņem
dažādus amatus citās uzņēmējsabiedrībās, taču tam nav būtiskas nozīmes attiecībā uz
Emitentu.
Emitenta padomes locekļi ieņem dažādus amatus citās uzņēmējsabiedrībās, taču tam
nav būtiskas nozīmes attiecībā uz Emitentu.
11.20.4. Pārvaldes, vadības un uzraudzības struktūru locekļu interešu konflikti
Prospekta 11.20. “Emitenta pārvaldes institūcijas” sadaļā minētajām personām var būt
interešu konflikti pret Emitentu, tā kreditoriem un viņa privātajām interesēm kā
dalībniekiem vai citiem pienākumiem. Lai novērstu iespējamos interešu konfliktus un
samazinātu šo konfliktu sekas, Emitents ievēro visus LR normatīvajos aktos
paredzētos ierobežojumus attiecībā uz darījumiem ar akcionāriem, padomes un valdes
locekļiem.
Saistītās personas ir Emitenta meitas un citi uzņēmumi, kā arī tā akcionāri, kuri var
kontrolēt Emitentu vai kuriem ir būtiska ietekme uz Emitentu, pieņemot ar
pamatdarbību saistītus lēmumus, Emitenta vai tā mātes uzņēmuma augstākās vadības
amatpersonas un jebkuras no iepriekš minētajām privātpersonām tuvs ģimenes
loceklis, kā arī uzņēmumi, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz
tiem.
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Tabula 9 – Darījumi ar saistītām personām uz 30.06.2014 un 31.12.2013

Saistītā persona

Saistītajām
personām
pārdotā
produkcija un
pakalpojumi,
EUR

No saistītajām
personām
iegādātā
produkcija un
pakalpojumi,
EUR

Saistīto
personu
parādi, EUR

Parādi
saistītajām
personām, EUR

Uz 2014. gada 30. jūniju

Sabiedrības, kurām
ir būtiska ietekme
pār Emitentu
Lielākie akcionāri
Citas saistītās
sabiedrības
KOPĀ:

1,210

2,705

-

-

13,185

2,083

897,776

1,185

14,395

4,788

897,776

1,185

-

-
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1,570,313

373,801

24,619

3,961

5,183,801

373,801

24,619

4,008

6,754,114

Uz 2013. gada 31. decembri
Sabiedrības, kurām
ir būtiska ietekme
pār Emitentu
Lielākie akcionāri
Citas saistītās
sabiedrības
KOPĀ:

Avots: AS “mogo” saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas noslēdzās
30.06.2014; finanšu pārskats par 2013. gadu

Emitenta pakalpojumi ir pieejami akcionāriem, padomes un valdes locekļiem, kā arī
darbiniekiem pēc vispārējiem darījumu noteikumiem.
11.21.Akcionāri
Vienīgais Emitenta akcionārs ir Luksemburgā reģistrēts uzņēmums “Mogo Finance
S.A.” (reģ. nr. B 174.457, juridiskā adrese: 2-4 rue Eugene Ruppert, LV-2453,
Luksemburga), kam pieder 100% sabiedrības akciju.
Emitenta patiesā labuma guvēji ir divi finanšu investori, Latvijas Republikas pilsoņi,
kuriem katram pieder 30.33% no “Mogo Finance S.A.” kapitāldaļu. Atlikušie 39.34%
no “Mogo Finance S.A.” kapitāldaļām pieder 7 privātpersonām, Latvijas pilsoņiem,
no kuriem lielākajam akcionāram pieder 10.11%, bet mazākajam 0.5%.
Ar 2014. gada 30. septembri Emitenta akciju kapitāls tika palielināts līdz EUR
5,000,000, nemainot akcionāru struktūru.
Tabula 10 – AS “mogo” akcionāru saraksts

Vārds, uzvārds/Nosaukums

Akciju skaits

Uz 2014. gada 30. jūniju:
300,000
“Mogo Finance S.A.”
Uz 2014. gada 30. septembri pēc akciju kapitāla palielināšanas:
5,000,000
“Mogo Finance S.A.”
Avots: Uzņēmumu reģistrs
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100.00%
100.00%
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Prospekta parakstīšanas brīdī Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām
vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē.
11.22.Akcionāru citas uzņēmējsabiedrības
Emitenta beneficiāri ir veikuši ieguldījumus arī citās uzņēmējsabiedrībās, kuras
darbojās sekojošās nozarēs: nekustamais īpašums (Latvija), kreditēšana (Latvija un
Igaunija), būvniecība (Latvija) un kosmētika (Latvija). Emitenta attiecības ar
saistītajām personām ir atklātas tā finanšu pārskatos. Beneficiāru uzņēmējsabiedrībām
nav būtiskas ietekmes attiecībā uz Emitentu.
11.23.Vadības prakse
Emitents ievēro Latvijā spēkā esošo uzņēmumu vadības principus un pasaulē
pieņemto praksi attiecībā uz korporatīvo vadību. Lai nodrošinātu sadarbības partneru
un klientu izpratni par savu darbību un vairotu pārliecību par savu ilgtermiņa
ekonomisko potenciālu, Emitents lielu uzmanību velta biznesa caurspīdīguma
nodrošināšanai, personāla apmācībai, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un
augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanai.
Emitents darbojas atbilstoši sabiedrības prasībām un savā darbībā vienmēr cenšas
sasniegt labākos rezultātus. Emitentam nav izveidota revīzijas komiteja. Emitents
plāno 3 mēnešu laikā pēc Obligāciju iekļaušanas NR Baltijas Parāda vērtspapīru
sarakstā papildināt esošās padomes pienākumus ar revīzijas komitejas funkcijām,
tādējādi nodrošinot Emitenta darbības un iekšējās kārtības atbilstību Latvijā un Eiropā
spēkā esošajai likumdošanai.
Emitents plāno turpināt savas vadības prakses pilnveidošanu saskaņā ar NR
Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem un pasaulē pieņemto praksi.
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12. Finanšu informācija par Emitenta aktīviem un pasīviem, finansiālo
stāvokli, peļņu un zaudējumiem
Informācija, kas ir iekļauta šajā Prospekta sadaļā, ir ņemta no revidēta un valdes
sapulcē apstiprinātiem 2012., 2013. gada un sešu mēnešu perioda, kas beidzās
2014.gada 30.jūnijā finanšu pārskatiem, kas ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskiem
finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
12.1.Bilance
Emitenta bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķini ir ņemti no revidēta finanšu
pārskata par 2012. gadu (1. finanšu gads, periods no 3. maija līdz 31. decembrim),
2013. gadu un sešu mēnešu perioda, kas beidzās 2014.gada 30.jūnijā.
Tabula 11 - AS “mogo” bilances par 2012.,2013. gadu un 2014. gada 6 mēnešiem, EUR
Rādītājs
Ilgtermiņa ieguldījumi:
Nemateriālie aktīvi
Pamatlīdzekļi
Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
Atliktā nodokļa aktīvs
Citi ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
No finanšu nomas izrietošās ilgtermiņa
prasības, neto
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi:
No finanšu nomas izrietošās īstermiņa prasības,
neto
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Nauda un naudas ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
AKTĪVU KOPSUMMA
Pašu kapitāls:
Akciju kapitāls
Uzkrātie zaudējumi
Kopā pašu kapitāls
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Nākamo periodu ieņēmumi
Pārējie kreditori
Kopā īstermiņa kreditori
PASĪVA KOPSUMMA

30.06.2014, EUR

31.12.2013, EUR

31.12.2012, EUR

150,712
98,633
96
42,993
880,000

107,808
74,364
25,251
-

49,557
18,310
3,048
31,306
-

10,878,829

4,844,515

1,110,184

12,051,263

5,051,938

1,212,405

4,105,272

2,342,855

570,751

42,605
39,821
867,364
5,055,062
17,106,325

25,598
19,923
306,097
2,692,473
7,744,411

7,316
4,585
45,418
628,070
1,840,475

426,862
(298,738)
128,124

426,862
(475,342)
(48,480)

426,862
(185,934)
240,928

15,979,000
15,979,000

5,657,390
5,657,390

1,217,941
1,217,941

564,227
63,215

1,854,427
62,235

301,378
50,021

158,155

85,300

8,264

79,763
133,841
999,201
17,106,325

48,846
84,693
2,135,501
7,744,411

3,682
18,261
381,606
1,840,475
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12.2.Peļņas vai zaudējumu pārskats
Tabula 12 - AS “mogo” peļņas vai zaudējumu pārskats par 2012.,2013. gadu un 2014. gada 6
mēnešiem, EUR

Rādītājs
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu izmaksas
Vērtības samazinājums
Pārdoto preču pašizmaksa
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis
Pārskata gada zaudējumi
Citi pārskata perioda ieņēmumi, kas netiek atspoguļoti peļņas
vai zaudējumu aprēķinā
Kopējie pārskata perioda zaudējumi
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01.01.2014 –
30.06.2014,
EUR
2,202,633
(574,808)
(169,290)
(385,886)
(772,756)
56,420
(76,457)
5,375
(19)
285,212
(126,351)
17,743
176,604

2013, EUR
2,369,884
(739,063)
(167,290)
(5,265)
(702,978)
(976,345)
82,161
(89,987)
15,946
(26,263)
(239,200)
(44,153)
(6,055)
(289,408)

03.05.2012 31.12.2012,
EUR
140,230
(29,423)
(50,417)
(129,027)
(132,654)
2,706
(3,712)
871
(15,814)
(217,240)
31,306
(185,934)

-

-

-

176,604

(289,408)

(185,934)
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12.3.Naudas plūsmas pārskats
Tabula 13 - AS “mogo” naudas plūsmas pārskats par 2012.,2013. gadu un 2014. gada 6
mēnešiem, EUR
01.01.2014 –
30.06.2014,
EUR

Rādītājs
Pamatdarbības naudas plūsma
Pārskata perioda zaudējumi pirms nodokļiem
Korekcijas:
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu
nolietojums
Izslēgto pamatlīdzekļu uzskaites vērtība
Atvaļinājumu rezerve
Procentu ieņēmumi
Vērtības samazinājums
Procentu izmaksas
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi pirms
apgrozāmā kapitāla izmaiņām
Debitoru parādu pieaugums
Kreditoru parādu pieaugums
Nauda pamatdarbības rezultātā
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde
Ieguldījumi meitas uzņēmumu kapitālā
Meitas uzņēmumu kapitāla palielinājums
Meitas uzņēmumu pārdošana
Izsniegtie aizdevumi
Atmaksātie aizdevumi
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Ieņēmumi no akciju emisijas
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Samaksātie procenti
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Naudas pieaugums
Nauda pārskata perioda sākumā
Nauda pārskata perioda beigās

2013, EUR

03.05.2012 –
31.12.2012,
EUR

285,212

(239,200)

(217,240)

38,296

70,934

34,077

128
14,876
(5,375)
169,290
574,808

30,634
(15,946)
739,063

3,973
(871)
29,423

1,077,235

585,485

(150,639)

(7,994,195)
70,566
(6,846,394)
(57,894)
(6,904,288)

(5,538,013)
126,409
(4,826,119)
(390)
(4,826,509)

(1,691,967)
73,875
(1,768,731)
(1,768,731)

(105,594)
(96)
(1,396,500)
510,000
1,081
(991,109)

(185,240)
(2,500)
(100,084)
302,717
(603,354)
406,268
15,946
(166,247)

(101,943)
(3,048)
(597,592)
597,592
(104,991)

19,117,823
(10,029,950)
(631,209)
8,456,664
561,267
306,097
867,364

8,204,067
(2,232,869)
(717,763)
5,253,435
260,679
45,418
306,097

426,862
1,625,086
(129,045)
(3,763)
1,919,140
45,418
45,418

12.4.Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Tabula 14 - AS “mogo” pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2012.,2013. gadu un 2014. gada 6
mēnešiem, EUR
Akciju kapitāls,
EUR
2012. gada 3. maijā
Akciju emisija
Pārskata perioda zaudējumi
2012. gada 31. decembrī
Pārskata perioda zaudējumi
2013. gada 31. decembrī
Pārskata perioda peļņa
2014. gada 30. jūnijā

Nesadalītā
peļņa/(Uzkrātie
zaudējumi), EUR

426,862
426,862
426,862
426,862
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(185,934)
(185,934)
(289,408)
(475,342)
176,604
(298,738)

Kopā, EUR

426,862
(185,934)
240,928
(289,408)
(48,480)
176,604
128,124
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12.5.Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi no saistītām personām
Saistītās personas ir Emitenta meitas un citi uzņēmumi, kā arī tā akcionāri, kuri var
kontrolēt Emitentu vai kuriem ir būtiska ietekme uz Emitentu, pieņemot ar
pamatdarbību saistītus lēmumus, Emitenta vai tā mātes uzņēmuma augstākās vadības
amatpersonas un jebkuras no iepriekš minētajām privātpersonām tuvs ģimenes
loceklis, kā arī uzņēmumi, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz
tiem.
Tabulā 17 ir attēlota Emitenta ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumu struktūra uz 2013.
gada 31. decembri un 2014. gada 30. jūniju. Pirms Obligāciju emisijas ilgtermiņa
aizņēmumi tika slēgti vidēji uz 3 gadiem ar gada procentu likmi 14-15%, savukārt
Obligāciju termiņš ir ilgāks – 7 gadi, ar pakāpenisku ceturkšņa pamatsummas
atmaksu, sākot ar 5. gadu, turklāt procentu likme sastāda 10%, tādējādi uzlabojot
Emitenta naudas plūsmu.
Uz 2013. gada 31. decembri ilgtermiņa aizņēmumi no saistītām personām sastādīja
EUR 5,157,930, savukārt īstermiņa aizņēmumi – EUR 1,569,671. Saistītās personas,
kas Emitentam izsniedza aizdevumus, bija Emitenta akcionāriem daļēji vai pilnībā
piederošās komercsabiedrības, reģistrētas Latvijā un citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs. Nesaistīto personu aizņēmumu, kas kopsummā sastādīja EUR 757,085,
aizdevēji bija 2 privātpersonas, Latvijas pilsoņi, un komercsabiedrība, kas ir reģistrēta
Latvijā.
Uz 2014. gada 30. jūniju aizņēmumi Obligāciju veidā bija EUR 15,879,000, kas
sastādīja 96% no Emitenta ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumu kopsummas. Atlikušie
4% (EUR 664,227) bija aizņēmumi no nesaistītās pusēm, ko izsniedza 2 privāti
investori, Latvijas pilsoņi.

Tabula 15 – Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi uz 2013. gada 31. decembri un 2014. gada 30.
jūniju
Aizņēmumi 2014. gada 30. jūnijā
Ilgtermiņa:

Obligācijas

Procentu
likme gadā
(%)
10

Atmaksas
termiņš
31.03.2021

15,879,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

14

01.07.2015

100,000

Kopā ilgtermiņa aizņēmumi:
Īstermiņa:

Atmaksas
termiņš

30.06.2014,
EUR

15,979,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

Procentu
likme gadā
(%)
14

01.03.2015

100,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

14

01.04.2015

100,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

14

01.05.2015

100,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

14

01.06.2015

100,000

Aizņēmums no nesaistītās puses

10

19.12.2014

164,227

Kopā īstermiņa aizņēmumi:
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30.06.2014,
EUR

564,227
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Aizņēmumi 2013. gada 31. decembrī
Ilgtermiņa:

Procentu
likme gadā
(%)
15

Atmaksas
termiņš

31.12.2013,
EUR

Aizņēmums no saistītās personas

Summa
oriģinālajā
valūtā
1,406,390 EUR

13.02.2016

1,406,390

Aizņēmums no saistītās personas

2,066,000 EUR

15

14.04.2016

2,066,000

Aizņēmums no saistītās personas

1,685,000 EUR

15

04.07.2016

1,685,000

Aizņēmums no nesaistītās personas

500,000 EUR

14

01.07.2015

500,000

Kopā ilgtermiņa aizņēmumi:

Īstermiņa:

5,657,390

Procentu
likme gadā
(%)
15

Atmaksas
termiņš

31.12.2013,
EUR

Aizņēmumi no saistītām personām

Summa
oriģinālajā
valūtā
1,569,671 EUR

01.10.2014

1,569,671

Aizņēmums no nesaistītās personas

157,085 EUR

15

19.12.2014

157,085

Aizņēmums no nesaistītās personas

100,000 EUR

15

01.02.2014

100,000

Uzkrātie procenti par aizņēmumiem
no saistītām personām
Uzkrātie procenti par aizņēmumiem
no nesaistītām personām

26,398 EUR

-

-

26,398

1,273 EUR

-

-

1,273

Kopā ilgtermiņa aizņēmumi:

1,854,427

12.6.Finanšu pārskatu paskaidrojumi
Paskaidrojumi, pielikumi un revidenta atzinums par Emitenta finanšu pārskatiem ir
atrodami Prospekta pielikumā.

Nozīmīgi līgumi

13.


2014. gada 31. jūlijā tika noslēgts līgums ar komercbanku Latvijā par
īstermiņa kredītlīniju EUR 3,500,000 apmērā.

Emitentam nav ziņu par citiem nozīmīgiem līgumiem, kas varētu ietekmēt tā spēju
izpildīt savas saistības pret Obligacionāriem sakarā ar emitējamiem vērtspapīriem.

14. Tiesvedība un arbitrāža
Saskaņā ar Emitenta valdes rīcībā esošu informāciju uz Prospekta parakstīšanas brīdi
nenotiek valsts intervences, tiesas prāvas vai arbitrāžas procesi, kas var būtiski
iespaidot vai ir būtiski iespaidojuši Emitenta finanšu stāvokli vai rentabilitāti.

15. Sabiedrībai pieejamie dokumenti
Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar šādiem dokumentiem:
Emitenta reģistrācijas dokumentu un statūtiem;
Emitenta finanšu pārskatiem par iepriekšējiem gadiem, sākot ar finanšu
pārskatu par 2013. gadu;
 Prospektu
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Emitenta birojā Matrožu ielā 15A, LV-1048, Rīgā, Latvijā vai pieprasīt elektronisko
kopiju pa e-pastu info@mogo.lv.

16. Pielikumi
Pielikums A – AS “mogo” finanšu pārskats par 2013. gadu
Pielikums B – AS “mogo” saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par sešu mēnešu
periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā
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