
Cilvēcīga 
labumu
pārvaldības
sistēma



Lielākais mobilo maksājumu uzņēmums Baltijā ar 12m EUR apgrozījumu un 250.000 laimīgiem 
klientiem

Mobilly Grupas Risinājumi

Mobilly
Finanšu iestāde, kas piedāvā 
klientiem norēķināties par 

stāvvietu, nopirkt autobusu 
un vilcienu biļetes u.c. 

maksājumi.
65% stāvvietu apmaksām 

Latvijā tiek maksāti ar 
Mobilly. 

Neto ieņēmumi 2018 g.: 
1,3m EUR

Mobilly City
Produkti vidēja lieluma 

pašvaldībām, lai risinātu 
saziņas problēmas un 

palielinātu iedzīvotāju iesaisti 
un lojalitāti.

Produkti subsīdiju pārvaldībai 
reālā laikā, balstoties uz 

bankas karšu infrastruktūru un 
processinga pakalpojumi. 

Ir sertificēts PCI DSS Level 1.

Mobilly TX Labumi
Risinājumi darbinieku 

labumu sistēmas 
efektīvai un ērtai 

pārvaldībai darbinieku 
iesaistes un motivācijas 

veicināšanai



labumi
Risinājumi darbinieku labumu 
sistēmas efektīvai un ērtai 
pārvaldībai, iesaistes un motivācijas 
veicināšanai, uzņēmuma izdevumu 
samazināšanai



Kāpēc labumi?
Būtisks darba spēka izdevumu 
ietaupījums- līdz pat 40%

Papildus motivators jaunu darbinieku 
piesaistei

Spēcīgs līdzeklis esošo darbinieku 
motivācijas celšanai, noturēšanai un 
produktivitātes veicināšanai



Darbinieku finansiālo labumu veidi
Valsts un privātie uzņēmumi

TRANSPORTA 
IZMAKSAS

PUSDIENU APMAKSA MEDICĪNAS UN SPORTA 
PAKALPOJUMI

DAŽĀDI CITI 
PAKALPOJUMI

DĀVANAS PASĀKUMI



Pusdienu apmaksas 
finansiālie ieguvumi

Aprēķins: 100 darbinieki, katram algas 
pielikums neto 40 EUR/mēn. 
Kopējās izmaksas mēnesī 7 300 EUR
Kopējās izmaksas gadā  87 600 EUR

Ietaupījums gadā: 39 600 EUR

41%
ietaupījums 

gadā

Aprēķins: 100 darbinieki, katram pusdienu 
apmaksa 40 EUR/mēn.
Kopējās izmaksas mēnesī 4000 EUR
Kopējās izmaksas gadā  48 000 EUR



Labumu 
aplikācija
darbiniekiem
Gatava sistēma

Ātra sistēmas ieviešana 

Automātiskas atskaites

Mobilais labumu maciņš 
vienmēr līdzi



Sadarbības partneri



Labumu sistēmas princips

Tirgotājs

Darba devējs, 
kurš 

nodrošina 
labumu 
sistēmu

Piešķirtie
 labumi un nosacījumi

Pakalpojuma un darījuma apstiprinājums

Labumu 
risinājums

Darbinieks, 
kurš izmanto 

labumu 
mobilo 
lietotni

Maksājums ar aplikāciju vai QR kodu

Atskaites uzņēmumam, VID

Labumi un sistēmas nosacījumi

Integrācija ar kases sistēm
u vai 

tirgotāja inform
ācijas sistēm

u

Darījum
a inform

ācija un atskaites

Ērts un vienkāršs 
sistēmas 

administrēšanas 
rīks

Noslēgts 
elektroniskais 

koplīgums

Nodrošina
elektronisko 
koplīgumu



Ieguvumi 
Uzņēmumiem
• Efektīva un ērta labumu sistēmas pārvaldība

• Nodokļu izmaksu ekonomija: Ja ir noslēgts 
koplīgums, tad par apmaksātām darbinieku 
pusdienām, nav jāmaksā sociālais un 
ienākumu nodoklis

• Ērta atskaišu sistēma

• Apmaksa tikai par faktiski izmantotajiem 
labumiem

• Iespēja piešķirt dažādus labumu apjomus un 
līmeņus katram darbiniekam individuāli

• Augstāka darbinieku apmierinātība un 
motivācija

• Labāks darba devēja tēls, kas palīdz gan 
piesaistīt, gan noturēt darbiniekus

Ieguvumi 
Darbiniekiem
• Papildus ienākumi

• Ērta sev piešķirto labumu pārvaldība

• Ērta norēķināšanās par pakalpojumu

• Iespēja sekot izmantotajiem labumiem: summai, 
pakalpojuma sniedzējam, u.c.

• Iespēja saņemt papildus atlaides pie pakalpojumu 
sniedzējiem

• Automātiskas atskaites uzņēmuma vadībai par 
iztērētajiem labumiem



Veicināsim darbinieku 
lojalitāti kopā!

Valdis Bergs 
valdis@mobilly.lv
www.mobillytx.com

http://mobilly.lv

