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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
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
KDP ēka, Starptautiskā lidosta „Rīga”, Mārupes novads,
LV-1053, Latvija
Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošana un gaisa
satiksmes organizēšana

Juridiskā un pasta adrese
Pamatdarbības veids
NACE
kods
atbilstoši
Eiropas
Parlamenta 2006.gada 20.decembra
regulā (EK)Nr.1893/2006 noteiktajai
NACE 2 saimnieciskās darbības
statistiskajai klasifikācijai

5223 Aviotransporta palīgdarbības

Akcionārs

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

Sabiedrības 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 periods

2015. gada 1. janvāris – 31. marts

Finanšu pārskatā lietotā valūta

Euro (EUR)
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Neto apgrozījums
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības
ieņēmumi
Kopā saimnieciskās darbības ieņēmumi
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
ieguldījumu amortizācija
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārējie nodokļi
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA (ZAUDĒJUMI)

01.01.2015–
31.03.2015
EUR

01.01.2014–
31.03.2014
EUR

5 526 502

5 453 445

21 039

2 005

5 547 541

5 455 450

(3 030 453)

(2 885 316)

(1 327 135)

(1 198 171)

(1 314 766)

(1 319 527)

444

1 804

(70)
(124 439)

(574)
53 666

(52 996)
(9 765)
(187 200)

(40 479)
(9 850)
3 337

Pielikums no 8. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
BILANCE

31.03.2015.
EUR
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi

31.12.2014.
EUR

-

-

2 370 738

2 456 607

693 684
11 258 863
1 797 148

777 412
12 212 192
1 897 964

4 025 545

3 339 537

382 101
20 528 079

914 554
21 598 266

6 004

6 004

20 534 083

21604 270

75 772

85 473

Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Kopā debitori

3 675 784
106 192
369 736
4 227 484

3 776 695
128 448
195 573
4 186 189

Naudas līdzekļi

5 148 572

4 379 249

9 376 056
29 910 139

8 565 438
30 169 708

Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie
stādījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Citi ilgtermiņa debitori
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi

Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS

Pielikums no 8. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
BILANCE
31.03.2015
EUR
PASĪVS
Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Pārējās rezerves:
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada peļņa/(zaudējumi)
Kopā pašu kapitāls

22 765 948
3 219 255

22 765 948
3 219 255

1 629 776
(187 200)
27 427 779

1 414 708
215 068
27 614 979

95 830
386 390
482 220

85 148
386 390
471 538

373 532

273 765

528 635

624 707

531 835
10 899
555 239
2 000 140

586 662
11 440
586 617
2 083 191

2 482 360
29 910 139

2 554 729
30 169 708

Ilgtermiņa kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Kopā ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori
Kopā kreditori
KOPĀ PASĪVS

Pielikums no 8. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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31.12.2014
EUR

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
01.01.201531.03.2015
EUR

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
No pircējiem un pasūtītājiem saņemtie naudas līdzekļi
No pārējās saimnieciskās darbības saņemtie naudas
līdzekļi
Piegādātājiem un darbiniekiem izmaksātie naudas līdzekļi
Samaksātie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Saņemtā soda nauda
Pamatdarbības neto naudas plūsma
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Atmaksātie aizņēmumi kredītiestādēm
Finansēšanas 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

5 584 418
73 469

5 829 899
122 139

(3 375 813)
(1 265 053)
70
1 017 091

(3 512 085)
(1 283 717)
(73 479)
747
1 083 327

(255 406)
7 200
387
(247 819)

(886 079)
541
2 360
(883 178)

51
769 323

(200 000)
(200 000)
(4)
145

4 379 249

3 927 865

5 148 572

3 928 010

Pielikums no 8. līdz 12. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
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01.01.2014–
31.03.2014
EUR

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME” NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU PĀRSKATS
PAR 2015.GADA 1.JANVĀRI – 31.MARTU
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS
1.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

(a) Gada pārskata sagatavošanas pamats
Šis finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar:
1992.gada 14.oktobra Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”;
1992.gada 14.oktobra Latvijas Republikas likumu „Gada pārskatu likums”;
2010.gada 6.maija Latvijas Republikas likumu „Dokumentu juridiskā spēka likums”;
2003.gada 21.oktobra Ministru Kabineta (turpmāk tekstā „MK”) noteikumiem Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”;
5. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumiem Nr.481”Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un
pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”;
6. 2011.gada 21.jūnija MK noteikumiem Nr.488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas
noteikumi”;
7. 2010.gada 28.septembra MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”.
1.
2.
3.
4.

Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši periodu izmaksu metodei.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc tiešās metodes.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrībā lietotās grāmatvedības novērtēšanas metodes nav
mainītas.
(b) Pārskata periods
Finanšu pārskata periods ir 3 mēneši, no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.martam.
(c) Pielietotie grāmatvedības principi
Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
1. Pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
3. Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:
a. Pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b. Ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata
gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances
datumu un dienu, kad finanšu pārskatu paraksta vadība;
c. Aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanas un nolietojuma summas
neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti visi ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un
izmaksas, neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas
datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
6. Katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
7. Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu
pieņemšanu. Nav norādīti maznozīmīgie posteņi, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet
padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas
plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādīti apvienotie posteņi, bet to
detalizējums sniegts pielikumā;
8. Sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to
ekonomisko saturu un būtību, nevis to juridisko formu.
Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot kā tās ietekmē sabiedrības
līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.
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(d) 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.
(e) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana
Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir uzrādīti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā euro
(EUR).
Visi darījumi ārvalstu valūtā pārrēķināti euro pēc darījuma dienas sākumā spēkā esošā Eiropas
Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Ja Eiropas Centrālā banka nav publicējusi
konkrētas ārvalstu valūtas euro atsauces kursu, tad šīs valūtas pārrēķināšanai euro tiek izmantots
pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja Financial Times interneta resursā
publicētais valūtas kurss attiecībā pret euro.
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā pārskata gada pēdējā dienā gada pārskatā tiek norādīti,
tos pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pēc Eiropas
Centrālās bankas vai Financial Times publicētā valūtas kursa, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās
dienas beigās.
Finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji 2013.gada 31.decembrī pārrēķināti no latiem uz euro, ievērojot
Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu 1 EUR = 0.702804 LVL un Euro ieviešanas
kārtības likuma prasībām. Darījumi ārvalstu valūtās līdz 2013.gada 31.decembrim tika pārrēķināti
latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa. Visi
monetārie aktīva un pasīva posteņi ārvalstu valūtās tika pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas
noteiktā kursa kalendārā gada pēdējā dienā – 2013.gada 31.decembrī.
Euro ieviešanas dienā 2014.gada 1.janvārī visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti
euro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa, ievērojot Euro ieviešanas kārtības
likumā noteiktos noapaļošanas principus.
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Ārvalstu valūtu kursi
Ārvalstu valūta
USD
SEK
DKK
GBP

EUR 31.03.2015.
1,07590
9,29010
7,46970
0,72730

EUR 31.12.2014.
1,21410
9,39300
7,44530
0,77890
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(f)

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un 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
Nolietojuma likmes, %
lietošanas laiks gados
Licences
5
20
Ēkas
10 - 50
2 - 10
Tehnoloģiskās iekārtas
7 - 10
10 – 14.3
Pārējās iekārtas un aprīkojums,
2 - 10
10 – 50
transporta līdzekļi
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.
(g) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Nomātos pamatlīdzekļos ieguldītās izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no
kapitālo ieguldījumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda.
(h) 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.
(i)

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
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izmantojot FIFO metodi. Ja krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, starpība
tiek uzskaitīta kā uzkrājumi vērtības samazinājumam.
(j)

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.
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi ir neatvasinātie finanšu aktīvi, ko vadība ir nolēmusi klasificēt
šajā kategorijā vai tie netiek klasificēti kādā citā kategorijā. Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi tiek
iekļauti ilgtermiņa ieguldījumos, izņemot aktīvus, kurus vadība plāno pārdot 12 mēnešu laikā, skaitot
no pārskata perioda beigām.
Monetāro un nemonetāro aktīvu, kas klasificēti kā pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi, vērtības
izmaiņas tiek atzītas pašu kapitālā.
Sabiedrība katrā pārskata datumā novērtē vai pastāv objektīvi pierādījumi finanšu aktīva vērtības
samazinājumam, gan individuāliem aktīviem, gan arī klasei, ja individuāli šie aktīvi nav nozīmīgi. Ja
pastāv šādi pierādījumi, zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti.
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.
(k) Uzkrājumi
Uzkrājumi ir iespējamās saistības, kas attiecas uz pārskata vai iepriekšējo gadu notikumiem un
finanšu pārskatu sastādīšanas laikā pastāv liela varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs
nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana, un summu var ticami novērtēt. Uzkrājumi tiek aplēsti
pēc izdevumu patreizējās vērtības, kas pēc novērtējuma būs nepieciešami saistību nokārtošanai.
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(l) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu
par pārskata gada pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto
atvaļinājuma dienu skaitu.
(m) 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.
(n) 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.
(o) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskaitītas radniecīgās sabiedrības, valdes, viņu tuvi ģimenes locekļi un
sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.
(p) 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;
(c) 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 pašreiz esošo nosacījumu, kas nepastāvēja pagātnes
zaudējumu pieredzes veidošanas periodā, ietekmi un novērstu pagātnes nosacījumu, kas
pašreiz nepastāv, ietekmi.
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