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Vispārīga informācija par biedrību 
General Information 
Organizācijas nosaukums 
Name of the organization 

ECR Baltic 

Organizācijas juridiskais 
statuss  
Legal status: 

Biedrība 
Association (Members organization) 

Reģistrācijas numurs, vieta un 
datums  
Registration number and 
place: 

Nr. 40008143329, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā Rīgā, 
2009. gada 20. Jūlijā  
Registered in Latvian Company registrar, Riga, 20th July 2009 

Pamatdarbības veids 

Basic activity type: 

Efektīvu patērētāju vajadzību novērtēšanas (ECR) veicināšana 
starp plaša patēriņa preču tirgotāju un mazumtirdzniecības 
sektoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 
Efficient consumer response (ECR) initiative for promotion of ECR 
approach between fast moving consumer goods manufacturers 
and retail in Estonia, Latvia and Lithuania 

Padomes locekļi un amatā 
stāšanās datums 
Members of the Council 
(Board) and time of election. 

Edgars Godmanis, "Putnu fabrika Ķekava", 

Giedre Razinskiene, CEO GS1 Lithuania, 

Allar Kahju, SC Director Rimi Baltic, 

Edīte Strazdiņa, Latvian Agricultural Cooperatives Association, 
Mūsmāju Dārzeņi, 

Konrad Kowalik, Country Manager, Danone Baltics, 

Jevgeni Rudkovski, Baltic Logistics Director Coca Cola, 

Jonas Paulauskas, Commercial Director Nestle 

Padomes locekļi stājušies amatā 2015. gada 15. aprīlī un ievēlēti 
uz laika periodu no 15.04.2015. līdz 27.06.2017. 
Members of the Council (Advisory Board) elected on 15th of April 
2015 for the period from 15.04.2015 – 27.06.2017 

Valdes locekļi un amatā 
stāšanās datums  

Members of executive board 
and time of election: 

Edgars Pentjušs - valdes priekšsēdētājs, kurš pilda Biedrību un 
nodibinājumu likumā noteiktās valdes funkcijas. Stājies amatā 
2010.gada 6.septembrī, pārvēlēts 2012. gada novembrī uz 
nenoteiktu laiku. 
Edgars Pentjušs – Chair of executive board, who is delegated to 
fulfil functions of the board according to Latvian Associations Law 
first elected on 6.09.2010 and re-elected in November 2012 for 
non-defined period – until recall. 

Valdes priekšsēdētājs 
Chair of the executive board 

Edgars Pentjušs 

Pārskata periods 

Report period: 

01.01.2015. - 31.12.2015. 

Revidents 

Auditior: 

SIA E & A Birojs, Rītausmas iela 19, Rīga, LV-1058, Latvija 

Atbildīgais auditors – Elita Kreinberga 
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Bilance | Balance sheet 
 

AKTĪVS 

Nr. Posteņa nosaukums | Name in English Rindas kods. 
Row code: 

31.12.2015. 31.12.2014. 

 Ilgtermiņa ieguldījumi | Long term 
assets 

10 367 742 

I. Nemateriālie ieguldījumi | Non material 
investments 

20 0 0 

II. Pamatlīdzekļi | Fixed assets 30 367 742 

1. Nekustamais īpašums | Real estate 40 0 0 

2. Pārēji pamatlīdzekļi | Other fixed assets 50 367 742 

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | Long term 
financial investments 

60 0 0 

1. Akcijas un daļas | Stocks and shares 70 0 0 

2. Ilgtermiņa aizdevumi | Long term loans 75 0 0 

 Apgrozāmie līdzekļi | Assets 80 9 197 13 091 

I. Krājumi | Stock 90 58 28 

1. Izejvielas, pamatmateriāli un 
palīgmateriāli | Stock of materials 

100 58 28 

II. Debitori | Debtors 120 8 694 7 910 

III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi | Short term 
financial investments 

130 0  0 

IV. Nauda | Cash funds 140 445 5 153 

 KOPĀ AKTĪVI | Total assets 150 9 564 13 833 

 
 
      

Valdes priekšsēdētājs: __________________________ Edgars Pentjušs 
Chair of the executive board: 
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Bilance  
Balance sheet 
 

PASĪVS | LIABILITIES 

Nr. Posteņa nosaukums | Name in 
English: 

Rindas kods. 
Row code: 

31.12.2015. 31.12.2014. 

I. Fondi | Funds 10 -7 799 -7 713 

1. Pamatfonds | Basic funds 20 0 0 

2. Mērķfondi | Special funds 30 0 0 

3. Rezerves fonds | Reserve funds 40 -7 799 -7 713 

II. Ilgtermiņa kreditori | Long term 
creditors 

50 0 0 

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no 
kredītiestādēm | Long term loans 

from credit institutions 

60 0 0 

2. Citi aizņēmumi | Other credits 70 0 0 

III. Īstermiņa kreditori | Short term 
accounts payable 

80 17 363 21 546 

1. Īstermiņa aizņēmumi no 
kredītiestādēm | Short term loans 

from credit institutions 

90 0 0 

2. Nodokļi un VSAOI | Corporate and 
social tax 

100 2 751 526 

3. Pārējie kreditori | Other accounts 
payable 

110 14 612 21 020 

 KOPĀ PASĪVI | Total liabilities: 120 9 564 13 833 

 
      

Valdes priekšsēdētājs: __________________________ Edgars Pentjušs 
Chair of the executive board: 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
Income and expenditure accounts 
 
 

Nr. Posteņa nosaukums | Name in English: Rindas 
kods. Row 

code 

31.12.2015. 31.12.2014. 

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas | Membership, 

introduction and other annual fees 

10 37 075 37 900 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi | 
Donations and gifts 

20 0 0 

III. Saņemtie mantojumi | Legacies 30 0 0 

IV. Saņemtās dotācijas | Subsidies 40 0 0 

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības | 
Income from commercial activities 

50 29 559 29 031 

VI. Citi ieņēmumi | Other income 60 4 400 6 918 

VII. Ieņēmumi kopā | Total income 70 71 034 73 849 

VIII. Izdevumi kopā | Total expenditures 80   

1. Naudas maksājumi personām | Payments 
to other persons 

90 0 0 

2. Materiālu izdevumi | Material expenditures 100 2 407 2 544 

3. Algas | Salaries 110 20 791 18 282 

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi | 
Social Tax 

120 4 904 4 311 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana | Depreciation 

of fixed assets 

130 375 541 

6. Citi izdevumi | Other expenditures 140 42 643 53 608 

IX. Nodokļi | Taxes 150 0 0 

X. Izdevumi kopā | Total expenditures 160 71 120 79 286 

XI. Ieņēmumu un izdevumu starpība | Result of 
income over expenditures 

170 -86 -5 437 

 
 

 Valdes priekšsēdētājs: __________________________ Edgars Pentjušs 
Chair of the executive board: 
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Vadības ziņojums 
Gada pārskatam par 2015. gadu 

Par ECR Baltic : 

ECR Baltic ir efektīvas patērētāju vēlmju 
novērtēšanas un reaģēšanas iniciatīva Baltijas 
valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā). ECR Baltic ir 
tirgotāju, ražotāju un pakalpojumu sniedzēju  
sadarbības platforma ar misiju labāk, ātrāk, ar 
zemākām izmaksām un ilgtspējīgā veidā apmierināt 
pircēju/patērētāju vēlmes. Tā ir bezpeļņas 
sabiedriska organizācija (biedrība), kuras mērķis ir 
palīdzēt uzņēmumiem visā piegādes/vērtību ķēdes 
garumā plaša patēriņa preču sektorā sekmēt 
piegādes ķēdes efektivitāti, biznesa un pircēju 
vērtību izaugsmi.  

Vairāk informācijas: www.ecr-baltic.org  

 

About ECR Baltic: 

ECR Baltic is an Efficient Consumer Response 
Initiative in Estonia, Latvia and Lithuania. ECR Baltic is 
a collaborative retailer-manufacturer platform with a 
mission “to fulfill consumer wishes better, faster and at 
less cost in more sustainable way”. It is a non-profit 
organization which aims to help retailers and 
manufacturers in the FMCG sector to drive supply 
chain efficiencies and deliver business growth and 
consumer value.  

More information: www.ecr-baltic.org  

Darbības mērķis 

Biedrības “ECR Baltic” darbības mērķi ir: 

• veicināt Efektīvu Patērētāju Vajadzību 
Novērtēšanu (ECR) stratēģijas ieviešanu patēriņa 
preču ražotāju (pārtika / ne pārtika) un 
mazumtirdzniecības sektoros Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā;  

• palīdzēt uzņēmumiem Efektīvas 
Patērētāju Vajadzību Novērtēšanas (ECR) 
stratēģijas ieviešanā;  

• veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp 
tirdzniecības partneriem un piegādes ķēdes 
dalībniekiem, lai radītu ieguvumu gala pircējam un 
patērētājam. 

ECR Baltic aims to: 

- promote Efficient Consumer Response (ECR) 
strategy implementation between consumer goods 
manufacturers (food/non food) and retail sectors in 
Estonia, Latvia and Lithuania; 

- Help companies in implementation of ECR 
strategy; 

- Promote sustainable collaboration between 
trading and supply chain partners for the benefit of 
consumer and shopper 

Pamatdarbības joma 

 “ECR Baltic” ir oficiālā starptautiskas 
organizācijas ECR Europe iniciatīva Baltijas valstīs 
(Latvijā, Lietuvā un Igaunijā) un darbojas saskaņā 
ar šīs organizācijas noteikto vispārējo praksi kā 
tirgotāju un ražotāju sadarbības platforma. Lai 
sasniegtu darbības mērķus, “ECR Baltic” sasauc 
darba grupas, dalās labas prakses piemēros, 
izstrādā vadlīnijas, rīko konferences, apmācības un 
seminārus, kā arī izdod informatīvos materiālus. 

No 2016. gada ECR Europe tiek 
reorganizēta un pārsaukta par ECR Community, 
kas ir Nacionālo un reģionālo ECR iniciatīvu 
koordinējoša institūcija pārrobežu projektiem. 

 

Primary activity of ECR Baltic 

“ECR Baltic”is a member of ECR Europe and 
official ECR initiative in the Baltic States. ECR Baltic 
operates according to general principles of ECR 
Europe as collaborative platform for consumer goods 
retail and manufacturers. To achieve the goals, ECR 
Baltic calls working groups, sharing best practice, 
organize conferences, workshops and seminars, 
publish deliverables (informative materials). 

As from 2016 the ECR Europe is reorganized 
under new name ECR Community, which is 
coordinating body for cross-borders ECR initiatives and 
projects. 

http://www.ecr-baltic.org/
http://www.ecr-baltic.org/
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Biedrības darbība pārskata periodā 

ECR iniciatīvas mērķis ir izstrādāt 
uzņēmējdarbības metodes, ieteikumus un 
standartus, kas uzlabo efektivitāti ātras aprites 
patēriņa preču piegādes ķēdē, lai patērētāji tiktu 
apkalpoti ātrāk, labāk un ar zemākām izmaksām.  
Šī mērķa sasniegšanai 2015. gadā “ECR Baltic” 
organizēja un uzturēja vairāku darba grupu / 
komiteju darbu:  

• Piegādes ķēdes komiteja (EUR palešu 
vienotu novērtēšanas standarti un vadlīnijas, 
atgriežamās taras standartizācijas un koplietošanas 
iniciatīva piena, gaļas, svaigo dārzeņu produktu 
kategorijās). 

Skat. vairāk:  http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/supply-chain-committee/about-sc-
committee/   

• Digitālā - biznesa informācijas un 
atbalstošo tehnoloģiju komiteja (galvenās 
kompetences: Elektronisko Dokumentu Apmaiņa, 
produktu pamatdatu vadība,  e-komercija, dalība 
Eiropas VMI – Ražotāja kontrolētu krājumu 
vadlīniju izstrāde kopā ar Tallinas Tehnoloģijas 
Universitāti). 

Skat. vairāk:  http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/digital-connected-business-information-
committee/about-digital-committee/   

• Atjaunoja Kategoriju vadības / pircēju 
komiteju. 

Skat. vairāk:  http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/shopper-category-management-
committee/about-shopper-committee/  

• ECR Baltic ir deklarēta 
www.supplychaininitiative.eu  reģionālā 
pašregulācijas platforma Baltijas valstīs, kuras 
mērķis ir novērst negodīgu tirdzniecības praksi 
pārtikas apgādes ķēdē, kā arī veicināt ārpus tiesas 
strīdu izšķiršanas mehānismu pieejamību 
(arbitrāža, meditācija, u.c. iespējas). 

Skat. vairāk: http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/european-fair-trading-practice-initiative/   

• Apmācības un biedrošanās: 

o Dalība ar prezentācijām Lietuvas Tirgotāju 
Forumā, Seminārs Riga Food laikā un Tallinn Food 
Fair kopā ar Igaunijas tirgotāju un pārtikas ražotāju 
asociācijām; 

o Ik gada ECR Baltic forums Rīgā http://ecr-
baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf ar 
uzņēmumu vizītēm uz BLS loģistikas centru, Fazer 
rūpnīcu un ļoti veiksmīgu pircēju mārketinga 

Associations activity for the time of this 
report: 

The goal of ECR Baltic is to develop business 
process methodologies, standards and describe best 
practices with the aim to bring efficiencies in supply 
chain in order to serve consumers better, faster and 
less cost. In order to achieve the above goal, ECR 
Baltic managed number of working groups and 
committees:  

 Supply Chain Committee (including 
common EUR Pallets assessment 
standards and returnable transport items 
(crates) standardization and pooling 
initiative.  
Learn more: http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/supply-chain-committee/about-sc-
committee/   

 Digital – Enabling technologies and 
Connected Business Information committee 
with main competences EDI (electronic data 
interchange, master data management, e-
commerce, participation at VMI (Vendor 
Managed Inventory Europe Guide 
development with Tallinn University of 
Technology). 
Learn more: http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/digital-connected-business-
information-committee/about-digital-
committee/   

 Renewed Shopper – Category 
Management Committee. 
Learn more: http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/shopper-category-management-
committee/about-shopper-committee/ 

 ECR Baltic is declared as regional self-
regulation platform in Baltic States for 
www.supplychaininitiative.eu which aims at 
better trading relationship in food supply 
chain and prevent unfair trading practices 
and to enable out of court dispute solving 
options through arbitrage, mediation and 
other options. 
Learn more: http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/european-fair-trading-practice-
initiative/   

 

 People development (trainings) and 
networking 
- ECR Baltic presented at Lithuanian 
Traders Forum, Riga Food Fair and Tallinn 
Food Fair with respective retailers and 
manufacturers associations 

http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://www.supplychaininitiative.eu/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/european-fair-trading-practice-initiative/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/european-fair-trading-practice-initiative/
http://ecr-baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf
http://ecr-baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/supply-chain-committee/about-sc-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/digital-connected-business-information-committee/about-digital-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/shopper-category-management-committee/about-shopper-committee/
http://www.supplychaininitiative.eu/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/european-fair-trading-practice-initiative/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/european-fair-trading-practice-initiative/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/european-fair-trading-practice-initiative/
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meistarklasi Rīgā. 

Dalība ECR Community pārrobežu 
projektos http://ecr-baltic.org/en/working-
groups/ecr-europe-activation-projects/about/  : 

• ražotāja kontrolētu krājumu vadlīniju 
izstrāde 

• kategoriju vadības un pircēju mārketinga 
salīdzinošā aptauja un no 2016. gada kategoriju 
vadības daudzkanālu (tiešsaistes) 
mazumtirdzniecībā vadlīniju un labas prakses 
piemēru publikācijas. 

• “Speed Docking” - sacensības 
piegādātājiem un loģistikas uzņēmumiem ar mērķi 
uzlabot piegādes procesus un identificēt šķēršļus 
piegādēm uz centralizētiem loģistikas centriem. 

• Feeding Europe's Future - ātras aprites 
patēriņu sektora industrijas iniciatīva cīņai ar 
jauniešu bezdarbu, pirmo darba iemaņu un darba 
ētikas nodošanu  

• Logistics Pooling – loģistikas pakalpojumu 
koplietošanas labas prakses piemēru apkopošana 
un reģionālo loģistikas centru kartes izveide 

• Waste Management – pārtikas un 
iepakojuma atkritumu samazināšanas kopprojekti 
un vadlīnijas 

• Shopper Segmentation – pircēju 
segmentācija 

- Organized annual ECR Baltic Forum in 
Riga with company visits to Fazer factory 
and BLS logistic center and extremely 
succesfull shopper marketing masterclass 
http://ecr-
baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.p
df  

ECR Baltic participation and support at ECR 
Community cross border projects http://ecr-
baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-
projects/about/   : 

 Vendor Managed Inventory (Collaborative 
Supply Chain Management) guide 
development 

 Category management and shopper 
marketing benchmarking survey as from 
2016 development of category 
management and shopper engagement  in 
Omni channel retail environment guide and 
best practices. 

 Speed Docking – the contest for LSPs and 
suppliers with the aim to improve supply 
chain processes and identify stoppers for 
efficient deliveries to central DCs. 

 Logistics Pooling – the gathering and 
publishing  pooling best practices and 
regional DCs map development. 

 Packaging and Food Waste prevention 
guidelines and projects 

 Shopper segmentation   

Darbības rezultāti 

• 2015. gadu ECR Baltic ir noslēdzis ar 
zaudējumiem EUR 86 apmērā, un kopējie 
zaudējumi uz pārskata gada beigām ir EUR 7799 
apmērā, kurus paredzēts segt no ERAF piešķirtā 
fondu atbalsta EUR 9027 apmērā par 2015. gada 
ECR Baltic aktivitātēm (līguma Nr. Ar LIAA L-ĀTA-
15-3758, projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/211).  

• 2015. gada 31. decembrī „ECR Baltic” 
faktiskais biedru skaits, kas ir apmaksājuši biedru 
naudas par 2015. gadu, ir 33 juridiskas personas, 
kas ir samazinājums par 6 biedriem. 

• saimnieciskās darbības finansiālie rezultāti 
vērtējami kā pozitīvi, īpaši ņemot vērā 
prognozējamos nākotnes ieņēmumus par 2015. 
gada aktivitātēm no Eiropas fondiem. 

Results: 

 The year 2015 is finshed with losses – EUR 
86 and cummulative losses amounts for – 
EUR 7’799, which are planned to cover with 
ERAF assigned support for ECR Baltic 
activities in 2015 in the amopunt of EUR 
9’027 (according to signed agreement: Nr.  
LIAA L-ĀTA-15-3758, projekta Nr. 
ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/21). 

 As on 31st of december ECR Baltic 
Members count for 33 legal entities wich is 
drop by 6 members from the previous year. 

 Taking into account the future 2016 income 
for activities dveloped in 2015 the financial 
result shall be considered as possitive. 

Turpmāka biedrības attīstība  

„ECR Baltic” 2015. gadā sasniegtie rezultāti 
liecina par iespējām turpināt savu pamatdarbību 

Future development of association: 

The ECR Baltic results of 2015 shows decent  
opportunities to continue with primary activities as per 

http://ecr-baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-projects/about/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-projects/about/
http://ecr-baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf
http://ecr-baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf
http://ecr-baltic.org/f/docs/ECR_Programma_2015_.pdf
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-projects/about/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-projects/about/
http://ecr-baltic.org/en/working-groups/ecr-europe-activation-projects/about/
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saskaņā ar tās statūtos noteiktajiem mērķiem un 
uzdevumiem ar priekšnoteikumu, ka izdodas 
atjaunot mazāk aktīvās biedru ekspertu komitejas, 
pastiprināta ECR padome ar pārstāvjiem no 
mazumtirgotāju un izplatītāju puses un tiek izvirzīti 
sasniedzami mērķi 2016. gadam: 

• t.i. izvēlēti un apstiprināti pieci galvenie 
izmaiņu kritēriji ko Industrija vēlas sasniegt Baltijas 
valstu kopējā piegādes ķēdē, pieprasījuma vadībā, 
digitālajā vidē, tirdzniecības attiecībās un 
sociālās/vides atbildības jomās veicot biedru 
aptauju 2016. gada 1. ceturksnī. 

Sekot ilgtermiņa mērķiem: 

• ilgtspējīgu biedrības darbības un attīstības 
nodrošināšana; 

• attīstīt izglītības un apmācību projektus 
biedriem un citiem industrijas uzņēmumiem, 
neuzņemties nepamatotu risku, organizējot dārgas 
apmācības, bet attīstot modernus un izmaksu 
efektīvus e-apmācību projektus un izmantot vietējo 
mācību spēku atbalstu; 

• koncentrēties uz kopēju vērtību radīšanu, 
sadarbojoties un strādājot darba grupās; 

• ar realizētajiem ECR projektiem samazināt 
kopējās piegādes ķēdes izmaksas un veicināt 
mazumtirdzniecības uzņēmumu un ražotāju 
sadarbību jautājumos, kas neskar konkurenci; 

• saskaņā ar apstiprināto budžetu 2016. 
gadu noslēgt bez zaudējumiem. 

aims defined in the Statutes and achieve them with 
precondition of activated  members experts 
committees, enforcement of ECR Baltic 
Council/Advisory Board with members representing 
retail and distribution and set achievable goals for 
2016:  
 

 i.e. approved five main topics for change in 
2016 what Industry need to improve in 
supply chain, demand management, digital 
space, trading relationship, social and 
environmental areas by conducting 
members survey in 1Q 2016. 

  Follow the long term goals 

 Sustainable operation and growth of 
association  

 Developing educational and training 
projects for members and other industry 
companies, but do not taking unreasonable 
risk for classroom trainings with invited high 
end speakers, but concentrating on cost 
efficient e-learning opportunities and local 
facilitators. 

 Concentrate on joint value creation on 
working group level and collaboration  

 By execution of ECR projects to reduce 
overall costs of supply chain and promote 
collaboration between retailers and 
manufacturers on non-competitive matters; 

 According to approved budget finalize 2016 
without losses.  

 
 

 
Rīgā, 2016. gada 3. Martā 
Riga, 03.03.3016 
 
 
 
 

Valdes priekšsēdētājs: __________________________ Edgars Pentjušs 
Chair of the executive board 
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Gada pārskata pielikums 

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi  

Finanšu pārskatu sagatavošanas principi 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas 
Republikas likumu „Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu 
un arodbiedrību gada pārskatiem” un Latvijas Republikas 
Finanšu ministrijas Grāmatvedības padomes izdotajiem 
Latvijas grāmatvedības standartiem, kuri ir piemērojami 
pārskata gadā. 

Gada pārskatā par naudas vienību lietota LR naudas 
vienība - eiro (EUR).  

Gada pārskats aptver laika periodu no 2015. gada 1. 
janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. 

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. 
Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar 
pamatlīdzekļa iegādi. Gada pārskatā pamatlīdzekļi ir uzrādīti 
iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. 

Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, 
pielietojot šādas vadības noteiktas nemateriālo ieguldījumu 
un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas 
balstītas uz tās lietderīgās kalpošanas ilguma novērtējumu: 

Iegādātie aktīvi vērtībā zem 70.00 EUR iekļauti 
ieņēmumu un izdevumu pārskatā kā materiālu izdevumi. 

Pamatlīdzekļu veids | Nolietojuma likme 
Datortehnika un mobilie tālruņi | 36 mēneši 

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un 
atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, 
atskaitot nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. 
Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda 
summas saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, 
kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu. 

Nauda  

Naudu veido nauda bankas kontos. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas eiro 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc 
Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā 
darījuma veikšanas dienā. 

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek 
pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā kursa 
pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību 

Annex to annual report 

1. Important bookkeeping principles 

Principles of preparing annual report 

The annual report is prepared in accordance with 
Latvian Law on bookkeeping, rules set by cabinet of 
ministers of Latvia Nr. 808 on Rules of annual report for 
associations, foundations and trade unions and the rules 
set by Bookkeeping Council of Latvian Ministry of 
Finance, which are applicable for current term.  

The currency of the annual report is EURO (EUR)  

Annual report describes the period from 
01.01.2015 till 31.12.2015 

 

          Fixed assets 

Fixed assets initially valued at their purchase 
price. The purchase price includes direct cost related to 
purchase of the assets. Fixed assets in annual report 
valued at purchase value or at depreciated value less 
depreciation. 

Depreciation is calculated following linear method 
by applying the following depreciation rates set by 
management, which are based on the wear and tear 
evaluation: 

All assets purchased at less than 70 EUR 
included in income and expenditures report as material 
costs. 

Type of fixed asset: | Wear and tear rate: 

Computers and mobile devices | 36 months 

Customer’s liabilities and other debtors: 

Customers liabilities are described at invoice 
value, less reserves for unfaith debtors. The reserves for 
unfaith debtors are calculated at the moment when full 
receipt of funds is considered unrealistic. Liabilities are 
written off when the collection is considered not possible. 

Cash 

Cash consists of money in bank accounts. 

 

Foreign currency exchange in EURO 

All transactions made in foreign currencies are 
converted to EUROs according to ECB (European 
Central Bank) exchange rate on the date of transaction. 

Assets and liabilities in foreign currencies are 
converted in EUROs according to ECB (European 
Central Bank) exchange rate on the last date of the 
annual report. 
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rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā 
perioda ieņēmumu-izdevumu pārskatā neto vērtībā. 

Kreditoru parādi 

Kreditoru parādi uzrādīti neto vērtībā. Visas saistības 
klasificētas kā īstermiņa saistības, jo par tām jānorēķinās ne 
vēlāk kā 12 mēnešos pēc bilances datuma. 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi no biedru naudām tiek atzīti saņemšanas 
brīdī. 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības (par sniegtajiem 
pakalpojumiem) tiek atzīti arī tad, ja samaksa par tiem 
bilances datumā nav vēl saņemta. 

 

Notikumi pēc pārskata gada beigām 

Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc 
pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas 
datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada 
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu 
pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 

 

The profit or loss due to fluctuation of currency exchange 
rates are described on income and expenditure report for 
the given period of time at their net value. 
 
           Liabilities of creditors  

All liabilities of creditors are described at their net 
value. All liabilities are considered as short term as they 
should be cleared within 12 month from the date of 
closure account (balance sheet).  

Income approval 

Income from membership fees are approved at 
the date of actual receipt of the funds at bank account 

Incomes from commercial activities for delivered 
services are approved even if the actual payment have 
not been received on the date of closure of account 
(balance). 

Circumstances and other happenings after the 
date of closure of the account (balance)  

Additional financial reports (corrective) describes 
happenings after date of closure of the balance only if 
they have substantial impact on the current balance 

 
 

 
2. Skaidrojumi bilances posteņiem  
 
AKTĪVS  
Ilgtermiņa ieguldījumi  
Pamatlīdzekļi  
Rindas kods Nr. 50 – Pārējie pamatlīdzekļi  

 
2. Explanations on balance sheet items  
 
Assets  
Long term assets  
Fixed assets  
Row code Nr. 50 – Other fixed assets  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Datortehnika un mobilie tālruņi 
Computers and mobile phones 

367 742 

KOPĀ:/TOTAL: 367 742 

   

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS 
Long term assets and its movement report 

 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 

Other assets and inventory 

Vērtība | Value on  31.12.2014. 2 816 

Iegādāts pārskata periodā | Purchased during the report period 0 

Izslēgts pārskata periodā | Written off during the report period 0 

Vērtība | Value on  31.12.2015. 2 816 

Nolietojums | Depretiation  31.12.2014. 2 074 
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Aprēķināts pārskata periodā | Calculated for the report period 375 

Izslēgts pārskata periodā | Written off during the report period 0 

Nolietojums 31.12.2015. | Depretiation31.12.2015. 2 449 

Bilances vērtība 31.12.2014. | Balance value on 31.12.2014. 742 

Bilances vērtība 31.12.2015.| | Balance value on 31.12.2015 367 

 

 
Apgrozāmie līdzekļi  
Krājumi  
Rindas kods Nr. 100 – Izejvielas, pamatmateriāli 
un palīgmateriāli  

Current assets  
Inventory  
Row code Nr. 100 – raw materials, basic 
materials and auxiliary materials  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Degviela | Fuel 58 28 

KOPĀ: 58 28 
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Debitori  
Rindas kods Nr. 120 – Debitori  

Debtors  
Row code Nr. 120 – Debtors  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem | Settlements with customers 4 632 1 233 
Norēķini ar avansa norēķinu personām – E.Pentjušs | Settlements 
for advance payments with other persons – E.Pentjušs 

0 46 

Īstermiņa aizdevums biedrības valdes loc. – E.Pentjušs | Short term 
loan to – E.Pentjušs 

4 012 3 778 

Nodokļu pārmaksa | Tax overpayment 3 1 489 
Nākamo periodu izmaksas | The next period expenditures 40 1 364 
Avanss par sakaru pakalpojumiem | advance payments for 
communiaction expenses 

7 0 

KOPĀ: 8 694 7 910 

 
Nauda  
Rindas kods Nr. 140 – Nauda un naudas 
ekvivalenti  

Cash  
Row code Nr. 140 – Cash and its equivalents  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

A/s Swedbank (EUR) 445 5 153 

KOPĀ: 445 5 153 

 
 
PASĪVS  
Fondi  
Rezerves fonds  
Rindas kods Nr. 40 – Rezerves fonds  

LIABILITIES (Passive)  
Funds  
Reserve funds  
Row Code Nr. 40 – Reserve funds  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Reserve funds (income over expenditures) -7 799 -7 713 

KOPĀ: -7 799 -7 713 

 

 
Īstermiņa kreditori  
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas  

Rindas kods Nr. 100 – Nodokļi un VSAOI  

 
Short term creditors  
Taxes and social security (insurance) mandatory 
payments  

Row code Nr. 100 – Taxes and VSAOI  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  846 187 

VSAOI 1 537 339 

Pievienotās vērtības nodoklis 368 0 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0 0 

KOPĀ: 2 751 526 
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Nodokļa veids 
Type of TAX 

Atlikums 
31.12.2014. 
Parāds (+) 

Pārmaksa (-) 
 

Reminder on 
31.12.2014 

debt (+) 
overcharge 

(-) 

Aprēķināts 
pārskata 

periodā (+) 
 

Calculated 
in report 
period (+) 

Samaksāts 
pārskata 

periodā (-) 
 

Paid 
during the 

report 
period (-) 

Aprēķi
nātās 
soda 

naudas 
 

Calcula
ted 

penalty 
fees 

Pārskaitīts 
uz/no 
citiem 

nodokļiem 
 

Transferre
d from/to 
other tax 
accounts 

Atmaksa no 
valsts 

budžeta 
 

Repayment 
from State 
accounts 

Atlikums 
31.12.2015. 
Parāds (+) 

Pārmaksa (-) 
 

Balance on 
31.12.2015 

debt (+) 
overcharge (-) 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

Personal income tax 

187 3 806 -3 170 25 -2 0 846 

VSAOI  
Social security 

(Insurance) 
339 7 361 -6 185 22 0 0 1 537 

PVN  
VAT Latvia 

-1 481 2 095 -1 754 27 2 1 479 368 

Riska nodeva  
 Corporate risk fee 

-8 5 0 0 0 0 -3 

KOPĀ/TOTAL: -963 13 267 -11 109 74 0 1 479 2 748 

Tai skaitā: 
Including: 

   
   

 

Nodokļu parāds 
Tax debt 

526 x x x x x 2 751 

Nodokļu pārmaksa 
Tax overcherge 

-1 489 x x x x x -3 

 

Pārējie kreditori  
Rindas kods Nr. 110 – Pārējie kreditori  

Other creditors  
Row code Nr. 110 – Other creditors  

 

 31.12.2015. 31.12.2014. 

Norēķini ar piegādātājiem | Settlement with suppliers 7 375 1 339 
Uzkrātās saistības – uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | 
Retained liabilities for unused vacations 

162 1 158 

Uzkrātās saistības – parādi piegādātājiem piegādātājiem | 
Retained liabilities with suppliers 

517 517 

Nākamo periodu ieņēmumi | Income for the next periods 6 500 18 000 

Norēķini par neizmaksāto darba algu | Settlement of unpaid 
salaries 

0 6 

Norēķini ar personālu  - E.Pentjušs | Settlements with personel – 
E.Pentjuss 

58 0 

KOPĀ: 14 612 21 020 
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3. Skaidrojumi ieņēmumu – izdevumu 

pārskatam  
 
Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas 
gadskārtējās iemaksas  
Rindas kods Nr. 10 – Biedru nauda, iestāšanās 
nauda un citas gadskārtējās iemaksas  
 

 
3. Income – expenditures statement 

explained  
 
Membership, introduction and other annual fees:  
Row code Nr. 10 – Membership, introduction and 
other annual fees:  

 

 
 2015 2014 

Ieņēmumi no biedru naudām | Membership fees 37 075 37 900 

KOPĀ / TOTAL: 37 075 37 900 

 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības  
Rindas kods Nr. 50 – Ieņēmumi no 
saimnieciskās darbības  

Income from commercial activities  
Row code Nr. 50 – Income from commercial 
activities  

 
 2015 2014 

Ieņēmumi no semināru, apmācību, forumu organizēšanas 
Income from seminars, trainings and forum 

29 559 29 031 

KOPĀ/TOTAL: 29 559 29 031 
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Rindas kods Nr. 60 – Citi ieņēmumi  Row code Nr. 60 – Other income  
 2015 2014 

Korekcijas par iepriekšējiem periodiem | Corrections for previous 
periods 

0 683 

Saņemtais ERAF finansējums (L-ĀTA) ) | Received co-funding from 
ERAF (L-ĀTA) 

4 400 6 235 

KOPĀ: 4 400 6 918 

 
 
Izdevumi  
Materiālu izdevumi  
Rindas kods Nr. 100 – Materiālu izdevumi  

Expenditures  
Material costs  
Row code Nr. 100 – material costs  

 

 2015 2014 

Mazvērtīgā inventāra iegāde | Purchase of goods and delivery costs 0 42 
Degviela saimnieciskās darbības vajadzībām | Fuel for commercial 
activities 

2 407 2 502 

KOPĀ: / TOTAL: 2 407 2 544 

 
 

Algas  
Rindas kods Nr. 110 – Algas  

Salaries  
Row code Nr. 110 – Salaries 

  
 2015 2014 

Darbinieku algas | Salaries 20 856 17 446 
t.sk. valdes priekšsēdētāja atalgojums | incl. managing director 19 517 13 959 

Atlīdzība par uzņēmuma līgumu | Contract employees remuneration 736 0 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | Corporate risk fee 5 7 
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem | | Retained liabilities for 
unused vacations 

-806 829 

KOPĀ: / TOTAL: 20 791 18 282 

 
Sociālās apdrošināšanas maksājumi Rindas 
kods Nr. 120 – Sociālās apdrošināšanas 
maksājumi  

Social security (Insurance) mandatory payments.  
Row code Nr 120 - Social security (Insurance) 
mandatory payments.  

 

 2015 2014 

Darba devēja VSAOI | Emlpoyer part of paymets of social security 
(insurance) 

5 094 4 116 

VSAOI neizmantotajiem atvaļinājumiem | Reserves for social 
security payments for unused vacations 

-190 195 

KOPĀ: / TOTAL: 4 904 4 311 
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Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana  
Rindas kods Nr. 130 – Pamatlīdzekļu un 
nemateriālo ieguldījumu nolietojums  
 

Fixed and non-material assets depreciation and 
write off  
Row code Nr. 130 – non material assets wear and 
tear and write off  

  

 2015 2014 
Pamatlīdzekļu nolietojums | Depreciation of fixed assets 375 541 

KOPĀ:/TOTAL: 375 541 
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Citi izdevumi  
Rindas kods Nr. 140 – Citi izdevumi  

Other expenditures  
Row code Nr. 140 – Other expenditures  

 

 2015 2014 

Biroja telpu nomas maksa | Office rent 3 110 3 011 
Apmācību organizēšana biedrības biedriem | Trainings and 

workshops for members 
0 1 000 

Apmācības biedrības darbiniekiem | Trainings for associations 
employees 

0 78 

Semināru un konferenču organizēšanas izdevumi | Costs of 
seminars and conferences 

25 607 32 415 

Komandējumu izdevumi | Business travels 1 729 3 474 
Biedru nauda starptautiskajā organizācijā | Membership fees in 

international organizations (ECR Europe) 
2 187 2 290 

Grāmatvedības pakalpojumi | Bookkeeping 516 516 
Pārdošanas izdevumi | Sales expenses 704 0 
A/m nomas maksa | Company car rent 5 400 5 466 

A/m uzturēšanas izdevumi | Company car related costs 282 1 934 
Sakaru izdevumi | Communications (phone) 960 1 089 

Juridiskie pakalpojumi | Legal services 0 363 
Banku pakalpojumi | Bank fees 185 400 

Reprezentācijas izdevumi | Representation costs 84 339 
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi | Other management and 

administration costs 
1 549 455 

Saimnieciskās darbības pārējās izmaksas | Other expenditures 
related to commercial activities 

242 669 

Zaudējumi no valūtas kursu pazemināšanās | Losses from currency 
exchange rate fluctuations 

14 39 

Soda naudas un līgumsodi | Penalty fees 74 70 

KOPĀ: / TOTAL: 42 643 53 608 

 
 
 

 
Valdes priekšsēdētājs: __________________________ Edgars Pentjušs 

Chair of the executive board: 
 


