VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME"
2016. gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
par 2016.gadu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem, kas apstiprināti lietošanai ES.

Mārupes novads, 2017. gada 28.februāris
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Sabiedrības nosaukums

VAS „Latvijas gaisa satiksme”

Sabiedrības juridiskais statuss

Valsts akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

Uzņēmumu reģistrā Nr.40003038621
Rīga, 1991.gada 21.oktobris
Komercreģistrā,
Rīga, 2004.gada 11.oktobris

Juridiskā un pasta adrese

KDP ēka, Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupes novads,
LV-1053, Latvija

Pamatdarbības veids

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošana un gaisa
satiksmes organizēšana

NACE kods

5223 Aviotransporta palīgdarbības

Akcionārs

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (100%)
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija

Padome

Dins Merirands – Padomes priekšsēdētājs (no
21.11.2016)
Edmunds Beļskis – Padomes loceklis (no 21.11.2016)
Zinta Zālīte-Rukmane – Padomes locekle (no
21.11.2016)

Valde

Dāvids Tauriņš – Valdes priekšsēdētājs (no 26.03.2010)
Elmārs Švēde – Valdes loceklis (no 26.05.2010)
Ilze Aleksandroviča – Valdes locekle (no 16.06.2012)
Iveta Virse – Valdes locekle (no 24.03.2016)
Baiba Broka – Valdes locekle (no 10.07.2009 līdz
27.01.2014 un no 01.09.2014 līdz 07.01.2015)

Pārskata gads

2016. gada 1. janvāris – 31. decembris

Iepriekšējais pārskata gads

2015. gada 1. janvāris – 31. decembris
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids
VAS „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk - LGS) galvenais pamatdarbības veids ir aeronavigācijas
pakalpojumu sniegšana visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā (LIR).
LGS vadības struktūra
LGS kapitāla daļu turētājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Sabiedrības darbību vada
valde, kas darbojas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, sabiedrības statūtiem un akcionāra
lēmumiem. Valde organizē sabiedrības darbu atbilstoši starptautiskajiem un nacionālajiem
normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem standartiem, rekomendācijām un Starptautiskās Civilās
aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentiem.
Strukturālas izmaiņas sabiedrībā pārskata gadā nav notikušas un sabiedrības struktūru veido pieci
departamenti:
- Gaisa satiksmes vadības departaments;
- Tehniskā nodrošinājuma departaments;
- Administratīvais departaments;
- Attīstības departaments;
- Kvalitātes nodrošināšanas departaments.
Galvenie sabiedrību un nozari raksturojošie finanšu rādītāji
Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana ir Sabiedrības galvenais pamatdarbības veids. 2016.gadā
kopā apkalpoti 246 999 lidojumi, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, uzrāda lidojumu skaita pieaugumu
par 1 735 lidojumiem.
Aeronavigācijas ieņēmumi 2016. gadā ir 24 251 tūkstoši EUR, uzrādot samazinājumu, salīdzinot ar
2015. gada faktu par 1.96%.
Izpildot plānoto ieņēmumu un izdevumu apjomu, Sabiedrības 2016.gada operatīvā peļņa ir EUR
344 336, salīdzinot ar 2015.gada peļņu vērojams samazinājums par 36.7%.
Sabiedrības EBITDA 2016.gadā sasniedza 5 278 tūkstošus EUR.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
2016.gadā ir uzsākts darbs pie vairākiem ar Sabiedrības sniegto pakalpojumu efektivitātes
uzlabojošiem projektiem. Ir uzsākts darbs ar ekspertiem pie jaunā gaisa satiksmes vadības torņa
tehnisko risinājumu izpētes. Ir paveikts nozīmīgs posms lidostas “Rīga” lidlauka un manevrēšanas
zonas gaisa kuģu navigācijas efektivitātes uzlabošanai, modernizējot MLAT sistēmu; norit aktīvs
darbs augstas precizitātes navigācijas sistēmas (PBN) ieviešanai Rīgas lidojuma zonā un uzsākts
sadarbības projekts ar starptautisko lidostu “Rīga” par A-CDM procedūru ieviešanu lidostā.
Svarīgi notikumi kopš pārskata perioda beigām
Laika posmā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai, nav
ijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada novērtējumu.
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS

Piezīme
Neto apgrozījums
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Kopā saimnieciskās darbības ieņēmumi
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie zaudējumi
Peļņa no saimnieciskās darbības
Finanšu ieņēmumi, neto
Peļņa pirms nodokļiem

3

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA
Kopā apvienotie ienākumi
Peļņa uz vienu akciju

2016
EUR
24 526 860

24 965 354

249 879
24 776 739

67 084
25 032 438

(13 969 967)
(4 794 144)
(5 597 447)
(4 725)
410 456
29 325
439 781

(13 514 391)
(5 185 293)
(5 740 093)
(885)
591 776
1 037
592 813

(95 445)
344 336
344 336

(121 936)
470 877
470 877

0.015

0.02

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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2015
EUR

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

Piezīme
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Citi ilgtermiņa ieguldījumi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

3

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa
Nākamo periodu izmaksas, avansa maksājumi un
citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

31.12.2016.
EUR

21 604 432
216 036
21 820 468

18 764 318
1 021 253
19 785 571

104 775
3 838 188
276 082

61 429
3 693 151
-

342 417
4 815 180

279 297
6 725 889

9 376 642
31 197 110

10 759 766
30 545 337

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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31.12.2015.
EUR

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

31.12.2016.
EUR
PASĪVS
Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Pārējās rezerves:
Nesadalītā peļņa:
a) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada peļņa
Kopā pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi un no pircējiem
saņemtie avansi
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
KOPĀ PASĪVS

22 765 948
3 219 255

22 765 948
3 219 255

2 100 653
344 336
28 430 192

1 629 776
470 877
28 085 856

92 163
135 728
227 891

84 846
136 822
221 668

462 877
1 300 411

128 633
302 981
1 213 698

118 094

17 158

657 645
2 539 027

575 343
2 237 813

2 766 918
31 197 110

2 459 481
30 545 337

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

7

31.12.2015.
EUR

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
2016
EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
No pircējiem un pasūtītājiem saņemtie naudas līdzekļi
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtie naudas līdzekļi
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem un pārējiem
pamatdarbības izdevumiem
Samaksātie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Saņemtā soda nauda
Pamatdarbības bruto naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Pārskata gada neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda
sākumā
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS
PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

EUR

24 212 609
692 670
(14 086 602)

24 665 304
317 368
(13 609 085)

( 5 323 373)
3 829
5 499 133
(675 602)
4 823 531

(5 199 412)
6 041
6 180 216
(120 382)
6 059 834

(6 738 500)
4 339
(6 734 161 )

(3 725 410)
8 350
3 828
(3 713 232)

(79)
(1 910 709)

38
2 346 640

6 725 889

4 379 249

4 815 180

6 725 889

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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2015

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

2014. gada 31. decembrī
Pārskata gada peļņa
2015. gada 31. decembrī
Pārskata perioda peļņa
2016. gada 31. decembrī

Pamatkapitāls

Pārējās
rezerves

Nesadalītā
peļņa

Kopā

EUR
22 765 948
22 765 948
22 765 948

EUR
3 219 255
3 219 255
3 219 255

EUR
1 629 776
470 877
2 100 653
344 336
2 444 989

EUR
27 614 979
470 877
28 085 856
344 336
28 430 192

Pielikums no 10. līdz 16. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
PĀRSKATS PAR 2016.GADU
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS

1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

VAS „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai LGS) galvenais pamatdarbības
veids ir aeronavigācijas pakalpojumu sniegšana visiem gaisa telpas lietotājiem Rīgas lidojumu
informācijas rajonā (LIR).
LGS ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Rīgā, 1991. gada 21.oktobrī ar reģ. Nr.
40003038621, tās juridiskā adrese ir KDP ēka Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV1053, Latvija. Sabiedrība nodarbojas galvenokārt ar Latvijas Republikas gaisa telpas organizēšanu
un gaisa satiksmes organizēšanu.

2.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

Gada pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā sagatavots saskaņā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma normām", balstoties uz uzņēmējdabības turpināšanas principu. Peļņas vai
zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. Šis likums nosaka, ka
valsts kapitālsabiedrība, kura atbilstoši šā likuma nosacījumiem ir liela kapitālsabiedrība, var
sagatavot gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Līdz ar to, šie
finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem (turpmāk tekstā SFPS). Visi Starptautisko grāmatvedības standartu Padomes izdotie
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, kas ir spēkā esoši šī finanšu pārskata sagatavošanas laikā,
ir apstiprināti izmantošanai Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto
apstiprināšanas (indosamenta) kārtību. Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo
izmaksu uzskaites principu, kas modificēts, pārvērtējot patiesajā vērtībā pārdošanai pieejamus
finanšu aktīvus. Naudas plūsma sagatavota pēc tiešās metodes. Peļņas vai zaudējumu pārskats
sastādīts pēc izmaksu funkcijas.
Finanšu pārskati aptver laika periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus.
Tāpat, sagatavojot pārskatu, Vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus,
piemērojot Sabiedrības izvēlēto grāmatvedības politiku.
Šādi jauni un grozīti SFPS un interpretācijas stājušies spēkā 2016. gadā, bet neattiecas uz
Sabiedrības darbību un tiem nav ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem:
Grozījumi 11. SFPS „Vienošanās par sadarbību” par līdzdalības daļas iegādi kopīgā darbībā (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumi 16. SFPS „Pamatlīdzekļi” un 41. SGS „Lauksaimniecība” par augļus nesošiem augiem
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumi 27. SGS „Atsevišķi finanšu pārskati” - pašu kapitāla metodes izmantošana atsevišķos
finanšu pārskatos (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
Grozījumi 1. SGS „Finanšu pārskatu sniegšana” par atklājamās informācijas sniegšanas iniciatīvu
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk).
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Grozījumi 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, 12. SFPS “Informācijas atklāšana par
līdzdalību citos uzņēmumos” un 28. SGS „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi” – Ieguldījuma
uzņēmumu konsolidācijas izņēmuma piemērošana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada
1. janvārī vai vēlāk).
Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2014 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai
vēlāk). Šie grozījumi ietver izmaiņas 4 standartos:
5. SFPS “Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības”,
7. SFPS „Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana” ar izrietošiem labojumiem 1. SFPS,
19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite”, un
34. SGS „Starpposma finanšu pārskati”.
Grozījumi 19. SGS „Darbinieku labumu uzskaite” attiecībā uz noteikta labuma plāniem
(apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. februārī vai vēlāk).
Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2012 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai
vēlāk, apstiprināti lietošanai ES pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. februārī vai vēlāk). Šie
grozījumi ietver izmaiņas 6 standartos:
2. SFPS "Maksājums ar akcijām",
3. SFPS "Biznesa apvienošana",
8. SFPS "Darbības segmenti",
16. SGS "Pamatlīdzekļi" un 38. SGS "Nemateriālie ieguldījumi", un
24. SGS “Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm”.
Gatavojot šo finanšu pārskatu, Sabiedrība nav ieviesusi vairākus SFPS un SFPS interpretācijas, kas
vēl nav apstiprināti piemērošanai ES līdz 2016.gada 31.decembrim:
9. SFPS Finanšu instrumenti (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai vēlāk;
nav apstiprināti ES) aizstāj 39. SGS Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana. 9. SFPS ietver
nosacījumus finanšu instrumentu atzīšanai un novērtēšanai, vērtības samazināšanās uzskaitei,
atzīšanas pārtraukšanai un vispārējai riska ierobežošanas darījumu uzskaitei.
Klasifikācija un novērtēšana – 9. SFPS iepazīstina ar jaunu pieeju finanšu aktīvu klasifikācijā, kas
ir balstīta uz naudas plūsmas pazīmēm, kā arī to biznesa modeli kādam finanšu aktīvs tiek turēts. Šī
vienotā uz principiem balstītām pieeja aizstāj esošās uz noteikumiem balstītās prasības, kas
ietvertas 39. SGS. Šī jaunā pieeja arī definē vienotu vērtības samazināšanās novērtēšanas modeli
visiem finanšu instrumentiem.
Vērtības samazināšanās – 9. SFPS iepazīstina ar jaunu sagaidāmo zaudējumu vērtības
samazināšanās novērtēšanas modeli, kas pieprasīs laicīgāku sagaidāmo zaudējumu atzīšanu no
līguma neizpildes. Jaunais standarts pieprasa uzņēmumiem atzīt zaudējumus no līguma neizpildes
brīdī, kad finanšu instrumenti tiek atzīti pirmo reizi, kā arī pieprasa, pilna dzīves cikla sagaidāmos
zaudējumus atzīt daudz savlaicīgāk.
Riska ierobežošanas uzskaite – 9. SFPS iepazīstina ar no pašiem pamatiem pārveidotu riska
ierobežošanas uzskaites modeli ar uzlabotām informācijas atklāšanas prasībām attiecībā uz risku
vadīšanas aktivitātēm. Jaunais modelis ienes apjomīgas izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē, kas
tagad pieprasa to salāgot ar risku vadīšanas aktivitātēm.
Pašu saistības – 9. SFPS atceļ svārstības peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kuras bija radušās no
izmaiņām kredītriska aplēsēs, tām saistībām, kuras tika izvēlētas novērtēšanai pēc patiesās vērtībās
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modeļa. Šī uzskaites izmaiņa nozīmē to, ka ieņēmumi no paša uzņēmuma kredītriska novērtējuma
samazināšanās attiecībā uz šīm saistībām vairs netiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Sabiedrība neuzskata, ka izdotajam standartam būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.
15. SFPS Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2017. gada 1.
janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). 15. SFPS precizē kā un kad pārskatu sastādītāji veiks
ieņēmumu atzīšanu, tāpat standarts noteiks, ka uzņēmumiem būs jāsniedz plašāka informācija,
skaidrojumi finanšu pārskatu lietotājiem. Standarts aizstās 18. SGS Ieņēmumi, 11. SGS Būvlīgumi
un vairākas interpretācijas attiecībā uz ieņēmumiem. Standarta piemērošana ir obligāta visiem, kas
sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši SFPS, un tas attiecas gandrīz uz visiem līgumiem ar klientiem,
izņemot, nomas līgumus, finanšu instrumentus un apdrošināšanas līgumus. Standarta pamatprincips
ir ieņēmumu atzīšana atbilstoši klientiem nodoto preču un pakalpojumu vērtībai, kas atbilst
saņemamajai atlīdzībai (tas ir, maksājumam), ko uzņēmums sagaida apmaiņā pret šīm precēm un
pakalpojumiem. Jaunais standarts nodrošinās uzlabotu ieņēmumu informācijas atklāšanu pārskatos,
piedāvās vadlīnijas tiem darījumiem, kas iepriekš netika vispusīgi aprakstīti piemēram, ieņēmumi
no pakalpojumiem un līgumu grozījumi), kā arī uzlabos vadlīnijas attiecībā uz tām vienošanām, kas
ietver vairākas līguma izpildes sastāvdaļas. Sabiedrība neuzskata, ka izdotajam standartam būs
būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.
16. SFPS Nomas līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav
apstiprināti ES).
Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot
atlaides un pievienotās vērtības nodokli.
Ieņēmumus galvenokārt veido maksa par aeronavigācijas pakalpojumiem, kuri tiek aprēķināti
saskaņā ar 2012.gada 3.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.28 „Valsts akciju sabiedrības
„Latvijas gaisa satiksme” sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas
kārtība”. Maksa par maršrutā saņemtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem ir tieši proporcionāla
lidmašīnas svaram un nolidotajam attālumam, maksa par aeronavigācijas pakalpojumiem pieejas
zonā – tieši proporcionāla lidmašīnas svaram.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
1. Pakalpojuma sniegšana – ieņēmumi par pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi
tiek sniegti.
2. Procenti – ieņēmumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā
aktīva faktisko ienesīgumu.
Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas nacionālajā valūtā – eiro (EUR).
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa
attiecīgā darījuma veikšanas dienā.
Visi monetārie aktīvu un pasīvu posteņi pārrēķināti eiro pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata
gada pēdējā dienā
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Ārvalstu valūtu kursi
Ārvalstu valūta
USD
SEK
DKK
GBP

EUR 31.12.2016.
1,05410
9,55250
7,43490
0,85618

EUR 31.12.2015.
1,08870
9,18950
7,46260
0,73395

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši
saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Pārskatā nemateriālie ieguldījumi un
pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā atskaitot nolietojumu.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktās
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas gada likmes, kas balstītas uz
to lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu:
Aplēstais lietderīgās
lietošanas laiks gados
Ēkas
10 - 50
Tehnoloģiskās iekārtas
7 - 10
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi
2 - 10

Nolietojuma likmes, %
2 - 10
10 – 14.3
10 – 50

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 un derīgās lietošanas laiks
pārsniedz 1 gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz
EUR 150, tiek aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā.
Ja eksistē pietiekami pierādījumi, ka pamatlīdzekļu remonta vai rekonstrukcijas darbu rezultātā
nākotnē tiks gūts ekonomisks labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu izmantošanas
atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas kā pamatlīdzekļu papildus vērtība. Kapitalizējot uzstādītās
rezerves daļu izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Visas pārējās pamatlīdzekļu remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās radušās.
Neto peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp
pamatlīdzekļu bilances vērtību, attiecīgo pamatlīdzekļu norakstīto pārvērtēšanas rezervi un
pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
kurā tie radušies.
Ja eksistē kādi notikumi vai apstākļi, kuru rezultātā varētu secināt, ka pamatlīdzekļu vai nemateriālo
ieguldījumu atlikusī vērtība varētu būt lielāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgo pamatlīdzekļu vai
nemateriālo ieguldījumu vērtība tiek samazināta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamo vērtību
nosaka kā augstāko no ieguldījuma patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas
vērtības.
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Nomātos pamatlīdzekļos ieguldītās izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no
kapitālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda.
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Noma bez izpirkuma tiesībām
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas
maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc
lineārās metodes nomas perioda laikā.
Krājumi
Krājumi ir novērtēti pēc zemākās no neto pārdošanas vērtības un iegādes vai ražošanas
pašizmaksas. Iegādes pašizmaksu veido iegādes cena un pieskaitāmās izmaksas, kas radušās,
novērtējot krājumus to patreizējā vērtībā un stāvoklī. Krājumu vērtības atlikumi ir aprēķināti
izmantojot FIFO metodi. Ja krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība
tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.
Finanšu instrumenti
Sabiedrība klasificē tās finanšu aktīvus šādās kategorijās: pārdošanai pieejami finanšu aktīvi,
aizdevumi un prasījumi. Klasifikācija ir atkarīga no tā, ar kādu mērķi finanšu aktīvs ir iegādāts.
Sabiedrības vadība klasificē finanšu aktīvus to sākotnējās atzīšanas brīdī.
Finanšu aktīvu iegāde un pārdošana tiek atzīta darījuma dienā, kas ir datums, kad sabiedrība
apņemas iegādāties vai pārdot finanšu aktīvu. Aizdevumi un prasījumi tiek atzīti brīdī, kad nauda
tiek izsniegta aizņēmējiem. Finanšu aktīvus beidz atzīt, kad tiesības saņemt naudu no finanšu
aktīviem ir beigušās vai ir nodotas kādam citam un kad sabiedrība ir nodevusi būtībā visus
īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi. Pārdošanai pieejamie aktīvi sākotnēji uzskaitīti
patiesajā vērtībā, visas ar darījuma slēgšanu saistītās izmaksas tiek atzītas peļņas vai zaudējuma
aprēķinā.
Aizdevumi un prasījumi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem,
kas netiek kotēti aktīvā tirgū. Tie ir iekļauti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, izņemot, kuru termiņš
pārsniedz 12 mēnešus. Tie tiek klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi. Aizdevumi un prasījumi tiek
klasificēti bilancē kā pircēju parādi un citi debitori.
Aizdevumi un prasījumi
Aizdevumi un prasījumi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku,
kuri aktīvajā tirgū netiek kotēti, izņemot tos, kurus Sabiedrība nekavējoties vai tuvākajā nākotnē
paredzējusi pārdot, kuri ietverti tirdzniecības nolūkā turēto aktīvu kategorijā un ieguldījumi, kurus
Sabiedrība uzskaita kā pārdošanai pieejamus finanšu aktīvus. Aizdevumi un prasījumi sākotnēji tiek
novērtēti to patiesajā vērtībā un turpmāk tiek uzrādīti bilancē amortizētajā iegādes vērtībā,
izmantojot efektīvo procentu likmi un atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Aizdevumu un
pieprasījumu pamatā ir pircēju parādi, citi debitori un termiņnoguldījumi kredītiestādēs.
Noguldījumi kredītiestādēs ir aktīvi, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus,
kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas, vai vienu darba dienu, pat, ja
tie nes procentu ienākumus, uzskaita kā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par
pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts
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attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā
līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem
Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda
pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu uz pārskata perioda beigu
datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Nodokļi
Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas pārskatā, pamatojoties uz vadības
aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.
Atliktais nodoklis tiek uzkrāts pilnā apmērā saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu
atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu
mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme, kas sagaidāma periodos, kad
pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas izmantojot atšķirīgas
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrājumiem un
uzkrātajām neizmantoto atvaļinājumu izmaksām un prēmijām, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas
pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina
rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatos tikai tad, kad ir sagaidāms,
ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības,
kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.
Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no bankas kontu atlikumiem
un citiem īstermiņa likvīdiem finanšu aktīviem ar termiņu līdz 90 dienām.
Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskaitītas radniecīgās sabiedrības, valdes, viņu tuvi ģimenes locekļi un
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.
Būtisku uzskaites aplēšu un vērtējumu pielietošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrība veic aplēses un izdara pieņēmumus attiecībā uz nākotni.
Ņemot vērā to būtību, aplēses reti sakrīt ar faktiskajiem rezultātiem. Finanšu pārskats neietver
posteņus, kuri pakļauti ļoti subjektīvām vai sarežģītām aplēsēm. Vairāku Sabiedrības posteņu
novērtēšanā ir izmantoti pieņēmumi un aplēses, kam ir būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem:
(a) aplēses par pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodiem, kā minēts attiecīgo
grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metožu aprakstos;
(b) pieņēmums par to, ka, ieviešot 2005. gadā nolietojuma aprēķinu atsevišķi katrai nozīmīgai
ēku sastāvdaļai, nolietojuma aprēķināšanas metodes maiņu nav praktiski iespējams
piemērot ar atpakaļejošu spēku, tāpēc tā piemērota perspektīvi;
aplēses par debitoru parādu atgūstamo vērtību tiek veikta katram klientam atsevišķi. Gadījumā,
ja nav iespējama individuāla pieeja katram klientam lielā klientu skaita dēļ, tikai būtiski debitori
tiek izvērtēti atsevišķi. Debitori, kuri netiek izvērtēti atsevišķi, tiek sagrupēti grupās ar līdzīgām
kredīta riska pazīmēm un tiek novērtēti kopīgi, ņemot vērā pagātnes zaudējumu pieredzi.
Pagātnes zaudējumu pieredze tiek koriģēta, balstoties uz pašreiz esošiem datiem, lai atspoguļotu
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pašreiz esošo nosacījumu, kas nepastāvēja pagātnes zaudējumu pieredzes veidošanas periodā,
ietekmi un novērstu pagātnes nosacījumu, kas pašreiz nepastāv, ietekmi.

3. PAMATLĪDZEKĻI
Ieguldījumi
Zemes
nomātajos
gabali,ēkas
Iekārtas un
pamatlīdzekļos
un būves
mašīnas
EUR
EUR
EUR
Sākotnējā vērtība
2014. gada 31. decembrī
Iegādāds
Likvidēts
Pārklasificēts
Sākotnējā vērtība
2015. gada 31.decembrī
Iegādāds
Likvidēts
Pārklasificēts
Sākotnējā vērtība
2016. gada 31.decembrī
Uzkrātais nolietojums
2014. gada 31. decembrī
Aprēķināts nolietojums
Likvidēto pamatlīdzekļu
nolietojums
Uzkrātais nolietojums
2015. gada 31.decembrī
Aprēķināts nolietojums
Likvidēto pamatlīdzekļu
nolietojums
Uzkrātais nolietojums
2016. gada 31.decembrī
Atlikusī vērtība
2014. gada 31. decembrī
2015. gada 31.decembrī
2016. gada 31.decembrī

Pamatlīdzekļu
izveidošana un
Pārējie
nepabeigto
pamatobjektu
līdzekļi
izmaksas
EUR
EUR

Kopā
EUR

9 347 114
53 743
12 926
9 413 783

2 750 839
14 392
(50 283)
2 714 948

41 638 592
289 276
(277 131)
203 085
41 853 822

6 362 013
172 736
(280 540)
290 344
6 544 553

3 339 537
1 830 603
408 199
5 578 339

63 438 095
2 360 750
(607 954)
914 554*
66 105 445

24 400
(10 783)
500 328
9 927 728

(1 257 582)
1 457 366

364 990
(190 366)
5 107 580
47 136 026

589 054
(299 133)
354 712
7 189 186

5 644 740
(4 944 369)
6 278 710

6 623 184
(1 757 864)
1 018 251*
71 989 016

6 890 507
344 420

1 973 427
331 396

29 426 400
3 756 254

4 464 049
753 223

-

42 754 383
5 185 293

7 234 927

(50 283)
2 254 540

(275 196)
32 907 458

(273 070)
4 944 202

-

(598 549)
47 341 127

344 458

234 859

3 454 460

760 367

-

4 794 144

(10 783)
7 568 602

(1 257 582)
1 231 817

(183 852)
36 178 066

(298 470)
5 406 099

-

(1 750 687)
50 384 584

2 456 607
2 178 856
2 359 126

777 412
460 408
225 549

12 212 192
8 946 364
10 957 960

1 897 964
1 600 351
1 783 087

3 339 537
5 578 339
6 278 710

20 683 712
18 764 318
21 604 432

*Pārklasifikācija tika veikta no Avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem.
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