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Informācija par Sabiedrību 
 

Sabiedrības nosaukums „Hanzas Elektronika” 

  

Juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003454390 

Rīga, 1999. gada 30. jūlijā 

  

Veikta pārreģistrācija komercreģistrā Rīga, 2002. gada 27. decembrī 

  

Juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, Latvija, LV-5001 

  

Dalībnieki Baltic SME Fund C.V. (37.5%)  

 Reģ.Nr. 1.175.409 

 Heregracht 469 1017 BS Amsterdama, Nīderlande 

  

 AB „Hornell Teknikinvest” (25%) 

 Reģ.Nr. 556545-7008 

 Bernharnd Erikssons vag.1B, SE-791 32 Falun, Zviedrija 

  

 SIA „Macro Rīga” (25%) 

 Reģ.Nr. 40003362005 

 Lielpriedes 19, Piņķi, Babītes pag., Latvija, LV-2107 

  

 AB „Proditron Sweden” (12.5%) 

 Reģ.Nr. 556594-1647 

 Box 345, SE-781 24 Borlange, Zviedrija 

  

Valde Ilmārs Osmanis (valdes priekšsēdētājs) 

 Alvis Vagulis (valdes loceklis) 

 Vineta Grecka (valdes locekle) 

  

Padome Ake Hornell (padomes loceklis) 

 Dagnis Dreimanis (padomes loceklis) 

 Rūdolfs Osmanis (padomes loceklis) 

  

Meitas sabiedrība SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” (līdzdalība 100%) 

 Reģ.Nr. 40003779058 

 Kaiju iela 9, Ventspils, Latvija, LV-3602 

  

Pārskata gads 2013. gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris 

  

Iepriekšējais pārskata gads 2012. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris 

  

Revidenti SIA „Deloitte Audits Latvia” 

 Licences Nr. 43 

 Grēdu iela 4a, Rīga, Latvija, LV-1019 

  

 Inguna Staša 

 LR zvērināta revidente 

 Sertifikāta Nr. 145 
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Vadības ziņojums 
 

SIA „Hanzas Elektronika” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) saimnieciskā darbība ir elektronisko sistēmu, kā arī to sastāvdaļu, 

ieskaitot iespiedshēmas (PCBA) līguma ražošana. Procesā tiek izmantotas zināšanu ietilpīgas tehnoloģijas: komponentu 

iespiedshēmu virsmas montāža, lodēšana slāpekļa atmosfērā, krāsns, selektīvie un viļņu lodēšanas procesi, iespiedshēmu 

aizsargājošā pārklāšana un iekapsulēšana, iekārtu programmēšana, regulēšana, mehāniskā montāža, gala pārbaude un 

iepakošana. Ražošana tiek veikta kā pakalpojums un tikai saskaņā ar klientu pasūtījumiem. Produkcija tiek komplektēta un 

piegādāta gala iekārtu ražotājiem un patērētājiem Latvijā un ārvalstīs.  

 

2013. gads bija četrpadsmitais Sabiedrības saimnieciskās darbības gads. Šo gadu Sabiedrība noslēdza ar neto apgrozījumu 

Ls 7 302 008, kas ir par 40% lielāks nekā 2012. gada apgrozījums un peļņu Ls 486 456 apmērā, kas par 25% pārsniedz 

iepriekšējā gada peļņu.  

 

2013. gadā turpinājās Sabiedrības tirgus daļas paplašināšanās un EMS (Electronics manufacturing services – elektronikas 

ražošanas pakalpojumi) tirgus nostiprināšanās, un tas sekmēja tirgus pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo 2012. gadu, kas 

izpaudās klientu pasūtījumu apjoma palielinājumā. 

 

Sabiedrība pastiprināti strādāja pie aktīvas mārketinga un pārdošanas programmas, lai aktīvi meklētu jaunus biznesa klientus, 

kas nesa rezultātus – jaunus klientu pasūtījumus 2013. gadā. Sabiedrība veica investīcijas SMD procesa modernizācijā – 

izveidoja jaunu iespiedshēmu lāzer marķēšanas līniju. Kā arī investēja, lai palielinātu papildus ražošanas kapacitāti – 

iegādājoties papildus 2 NXT M6 ražošanas moduļus, kas palielina ražošanas kapacitāti Ogres rūpnīcā par 25% un nostiprina 

Sabiedrības pozīcijas, kā vienam no modernākajiem ražotājiem Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. 

 

Sabiedrība izmantos peļņu, lai finansētu nākotnes attīstību un palielinātu darba kapitālu. 

 

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo 

stāvokli 2013. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2013. gadu.  

 

2014. gada aprīļa mēnesī ir saņemti divu banku piedāvājumi pārfinansēt Sabiedrības aizņēmumu, kas iegūts pārdodot 

aizņēmuma obligācijas ar dzēšanas termiņu 2014. gada augusts. Tās plānots pārfinansēt uz vidēja termiņa (5 gadi) bankas 

aizņēmumu. 

 

Sakarā ar plānoto AB „Hanza Holding” nonākšanu Stokholmas OMX First North biržā, 2014. gada aprīlī ir izveidota 100% 

meitas sabiedrība SIA „HM Holding”, kurai tiks nodotas Sabiedrības īpašumā esošās AB „Hanza Holding” daļas, līdz ar to arī 

pārvaldīšanas funkcijas. 

 

Laika posmā no finanšu gada pēdējās dienas līdz šī gada pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi nozīmīgi notikumi, 

kas varētu būtiski ietekmēt pārskata gada rezultātu.  

 

 

 

 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

 Pielikums 

2013 2012 

Ls Ls 

Neto apgrozījums 1 7 302 008 5 232 233 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (5 871 253) (4 055 565) 

Bruto peļņa  1 430 755 1 176 668 

Pārdošanas izmaksas 3 (233 857) (181 222) 

Administrācijas izmaksas 4 (503 017) (404 712) 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 11 098 11 234 

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 1 334 164 262 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (145 016) (332 480) 

Peļņa pirms nodokļiem  561 297 433 750 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais nodoklis 8 (71 196) (39 489) 

Nekustamā īpašuma nodoklis 30 (3 645) (3 902) 

Pārskata gada peļņa  486 456 390 359 

 

Pielikumi no 11. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 

 
  



SIA „Hanzas Elektronika” 2013. gada pārskats 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003454390 
 

7 

Bilance 
 

AKTĪVS 
Pielikums 

31.12.2013 31.12.2012 

Ls Ls 

  ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 

       

  Nemateriālie ieguldījumi 

   Citi nemateriālie ieguldījumi  97 586 60 337 

  Nemateriālie ieguldījumi kopā 11 97 586 60 337 

       
  Pamatlīdzekļi 

   Zeme un ēkas  2 296 944 2 402 000 

   Iekārtas un mašīnas  1 492 737 1 472 067 

   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  87 305 34 848 

   Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas  7 079 - 

  Pamatlīdzekļi kopā 12 3 884 065 3 908 915 

       
  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

   Līdzdalība radniecīgo un citu sabiedrību kapitālā 13 310 992 310 992 

   Pārējie ieguldījumi 14 3 559 500 3 559 500 

   Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 15 1 400 - 

  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 3 871 892 3 870 492 

         

 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  7 853 543 7 839 744 

   
  APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 

       
  Krājumi 

   Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 16 647 380 710 702 

   Nepabeigtie ražojumi  211 906 276 619 

  Krājumi kopā 859 286 987 321 

       
  Debitori 

   Pircēju un pasūtītāju parādi 17 322 775 362 108 

   Citi debitori 18 11 818 63 089 

   Nākamo periodu izmaksas 19 11 518 9 986 

  Debitori kopā 346 111 435 183 

       
  Nauda un naudas ekvivalenti 20 20 800 18 837 

       

 KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  1 226 197 1 441 341 

    

KOPĀ AKTĪVS 9 079 740 9 281 085 

 

Pielikumi no 11. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 
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Bilance 
 

PASĪVS 
Pielikums 

31.12.2013 31.12.2012 

Ls Ls 

 PAŠU KAPITĀLS 

   Pamatkapitāls 21 900 000 900 000 

   Daļu emisijas uzcenojums 21 535 126 535 126 

   Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 22 1 078 663 1 125 448 

   Nesadalītā peļņa:    
        a) iepriekšējo gadu peļņa  671 401 281 042 

        b) pārskata gada peļņa  486 456 390 359 

 KOPĀ PAŠU KAPITĀLS  3 671 646 3 231 975 

 

  KREDITORI 

     
  Ilgtermiņa kreditori    

   Emitētie parāda vērtspapīri 23 - 1 360 213 

   Aizņēmumi no kredītiestādēm 24 1 787 709 2 389 547 

   Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām 25 48 943 86 942 

   Nākamo periodu ieņēmumi 26 276 819 324 961 

   Atliktā nodokļa saistības 8 385 191 361 743 

  Ilgtermiņa kreditori kopā  2 498 662 4 523 406 

       
  Īstermiņa kreditori    
   Emitētie parāda vērtspapīri 23 1 360 213 - 

   Aizņēmumi no kredītiestādēm 24 601 838 601 838 

   No pircējiem saņemtie avansi 27 23 144 76 934 

   Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 28 578 706 485 243 

   Parādi radniecīgajām sabiedrībām 29 - 63 977 

   Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 30 103 708 43 854 

   Pārējie kreditori 31 68 733 46 925 

   Nākamo periodu ieņēmumi 26 48 142 85 470 

   Neizmaksātās dividendes  37 500 37 500 

   Uzkrātās saistības 32 87 448 83 963 

  Īstermiņa kreditori kopā  2 909 432 1 525 704 

        

 KOPĀ KREDITORI 5 408 094 6 049 110 

             

KOPĀ PASĪVS  9 079 740 9 281 085 

 

Pielikumi no 11. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 
Pamat-

kapitāls 

Daļu emisijas 

uzcenojums 

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

pārvērtēšana

s rezerve 

(Uzkrātie 

zaudējumi) 

/ nesadalītā 

peļņa 

Pārskata 

gada peļņa Kopā 

  Ls Ls Ls Ls Ls Ls 

2011. gada 31. decembrī 900 000 535 126 1 021 475 (15 554) 296 596 2 737 643 

       
Pārnests uz nesadalīto peļņu - - - 296 596 (296 596) - 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezultāts - - 166 741 - - 166 741 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerves attiecināšana ienākumos - - (44 420) - - (44 420) 

Uz pārvērtēšanas rezervi tieši attiecināms 

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - (18 348) - - (18 348) 

Pārskata gada peļņa - - - - 390 359 390 359 

        

2012. gada 31. decembrī 900 000 535 126 1 125 448 281 042 390 359 3 231 975 

       
Pārnests uz uzkrātajiem zaudējumiem - - - 390 359 (390 359) - 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerves attiecināšana ienākumos - - (55 041) - - (55 041) 

Uz pārvērtēšanas rezervi tieši attiecināms 

atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis - - 8 256 - - 8 256 

Pārskata gada peļņa - - - - 486 456 486 456 

        

2013. gada 31. decembrī 900 000 535 126 1 078 663 671 401 486 456 3 671 646 

 

Pielikumi no 11. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 
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Naudas plūsmas pārskats 
 

   
 2013 2012 

Pielikums Ls Ls 

PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      

 Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem  561 297 433 750 

 Korekcijas:     
  Amortizācija un nolietojums  434 589 452 953 

  Procentu izmaksas 7 126 088 160 655 

  Procentu ieņēmumi  - (86) 

  Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 6 - (145 923) 

  Ieņēmumi no granta finansējuma atzīšanas 2 (85 470) (172 624) 

 Korekcijas:     
  Krājumu samazinājums / (pieaugums)  128 035 (97 237) 

  Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)  89 072 (36 790) 

  Kreditoru parādu atlikumu pieaugums  21 351 339 571 

Pamatdarbības bruto naudas plūsma  1 274 962 934 269 

 Samaksātie procenti  (126 088) (179 867) 

 Saņemtie procenti  - 86 

 Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis  - (108 238) 

 Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 30 (3 645) (3 901) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  1 145 229 642 349 

      

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      

 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 11, 12 (503 316) (1 412 577) 

 Ieguldījumi projektā 15 (1 400) - 

 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  1 287 386 542 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (503 429) (1 026 035) 

      

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA    

 Saņemtais Eiropas finansējums  - 385 140 

 Atmaksāta parādzīme kredītiestādei  - (22 273) 

 Atmaksātie aizņēmumi no kredītiestādēm, neto 24 (601 838) (68 724) 

 
(Atmaksātie) / saņemtie aizņēmumi no radniecīgajām 

sabiedrībām, neto 25 (37 999) 86 942 

 Finanšu nomas maksājumi  - (19 954) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma  (639 837) 361 131 

      
Naudas un naudas ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) 

pārskata gadā 
 

1 963 (22 555) 

      

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā  18 837 41 392 

Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās 20 20 800 18 837 

 

Pielikumi no 11. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Sabiedrības vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

 

Ogrē, 2014. gada 25. aprīlī  

 Ilmārs Osmanis 

 Valdes priekšsēdētājs 
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Finanšu pārskata pielikumi 

I. Pamatinformācija 

SIA „Hanzas Elektronika” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1999. gada  

30. jūlijā un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2002. gada 27. decembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 

40003454390. Sabiedrības juridiskā adrese ir Akmeņu iela 72, Ogre.  

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir saistīta ar dažādu elektronikas un sakaru ierīču sastāvdaļu ražošanu. 

II. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

SIA „Hanzas Elektronika” finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada 

pārskata likums”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota 

Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz  

31. decembrim. Sabiedrības konsolidētais finanšu pārskats tiek sagatavots atsevišķi. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai. 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes. 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrībā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.  

Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem: 

1) pieņemot, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata 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 gada pārskata sastādīšanas dienu; 

c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata 

gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma 

un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; 

8) Sabiedrības saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un 

būtību, nevis tikai juridisko formu. 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība Lats (Ls). Visi darījumi 

ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Naudas 

līdzekļi, kā arī debitori un kreditori ārvalstu valūtās gada beigās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas 

maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi ir atspoguļoti 

attiecīgā pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

Ārvalstu valūtām tika pielietoti sekojoši maiņas kursi: 

 31.12.2013 31.12.2012 

 Ls Ls 

1 EUR 0.702804 0.702804 

1 USD 0.515000 0.531000 

1 NOK 0.083700 0.095100 

1 GBP 0.843000 0.857000 

1 SEK 0.078100 0.081600 

100 JPY 0.493000 0.619000 
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Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu, ja tāds ir. Ja kādi 

notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu 

vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja 

nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz tā atgūstamo summu. Nolietojums tiek aprēķināts šādā aktīva lietderīgās 

lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi: 

  gadi 

Nemateriālie aktīvi 5 

Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi, izņemot zemi un ēkas, ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 

Zemei nolietojums netiek aprēķināts. Nolietojums tiek aprēķināts šādā vadības noteiktā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, 

izmantojot lineāro metodi: 

  gadi 

Ēkas un būves 20 – 33  

Iekārtas un mašīnas 5 – 8 

Pārējie pamatlīdzekļi 3 – 14  

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā 

darbībā. Ja pamatlīdzekļi tiek pārdoti vai norakstīti, to sākotnējā vērtība un uzkrātais nolietojums tiek izslēgts no uzskaites, un 

peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā skaitā ievedmuitas nodevas un neatskaitāmie iegādes nodokļi, kā arī 

jebkuras tieši attiecināmas izmaksas aktīvu sagatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanai to atrašanās vietā atbilstoši to 

paredzētajai lietošanai. Tādas izmaksas kā remonta un uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc pamatlīdzekļu nodošanas 

ekspluatācijā, parasti tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Turpmākās izmaksas tiek iekļautas 

aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes 

saimnieciskie labumi ieplūdīs sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā 

pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā. 

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās 

lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta 

atzīšanas pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā starpību starp neto ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances 

vērtību), tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu 

vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances 

vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs tiek norakstīts līdz tā atgūstamajai summai. Zaudējumi vērtības 

samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas. 

Balstoties uz sertificētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem 2007. un 2012. gadā tika veikta nekustamā īpašuma pārvērtēšana, 

kā rezultātā tika palielināta bilances vērtība. Postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” ietverto vērtības 

pieaugumu pakāpeniski samazina, vienlaicīgi atzīstot nolietojuma izmaksu samazinājumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 

pārvērtētā pamatlīdzekļa lietošanas laikā. Katrā pārskata periodā tiek norakstīta summa, kas vienāda ar starpību starp 

nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz pamatlīdzekļa pārvērtēto vērtību, un nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz 

pamatlīdzekļa iegādes vērtību. 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

Sabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumi tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai 

apstākļu maiņa liecina, ka ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu vērtība 

tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. 

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 

Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk kā 50% pamatkapitāla vai kuras tā 

kontrolē kādā citā veidā) tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi radniecīgā sabiedrībā 

tiek uzskaitīti tās sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa 

liecina, ka ieguldījumu radniecīgajā sabiedrībā bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu vērtība tiek 

pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. 
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Krājumi  

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības. 

Izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to tagadējā atrašanās vietā un stāvoklī, tiek uzskaitītas šādi: 

- izejvielas tiek uzskaitītas atbilstoši to pirkšanas izmaksām pēc „pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes; 

- nepabeigtie ražojumi tiek uzskaitīti to tiešajās materiālu un darbaspēka izmaksās, pieskaitot ražošanas vispārējo izmaksu daļu, 

pamatojoties uz ražošanas iekārtu normālu jaudu, bet neņemot vērā aizņēmumu izmaksas. 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās produkcijas 

pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no kuras atskaitīti izveidotie 

uzkrājumi. 

Ja nepieciešams, novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta vai izveidoti uzkrājumi. 

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 katru debitoru parādu izvērtējot atsevišķi. Parādi 

tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.  

Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē. 

Aizdevumi un aizņēmumi 

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti attiecīgi izsniegtajā vai saņemtajā pamatsummā, ko nosaka saskaņā ar 

noslēgto līgumu vai vienošanos, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu vai aizdevumu izsniegšanu saistītas izmaksas.  

Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā iegādes vērtībā.  

Par aizdevumiem un aizņēmumiem aprēķinātie procenti tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ieņēmumi 

un izmaksas pārskata periodā, uz kuru tie attiecas. 

Nākamo periodu ieņēmumi 

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtais valsts atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ieņēmumi, attiecīgi ilgtermiņa 

un īstermiņa kreditoru sastāvā, kuru pakāpeniski ietver ieņēmumos par granta finansējumu iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās 

izmantošanas perioda laikā. 

Uz ieņēmumiem attiecināmā saņemtā valsts atbalsta finansējuma summa tiek uzrādīta peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī 

„Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas”. 

Dotācijas 

Dotācijas netiek uzrādītas līdz brīdim, kad Sabiedrībai ir guvusi pietiekamu pārliecību, ka tiks izpildīti dotācijas saņemšanas 

noteikumi un dotācija tiks saņemta. 

Dotācijas tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā sistemātiskā veidā to periodu laikā, kurā Sabiedrība iekļauj izdevumos 

izmaksas, kuras dotācijas kompensē. Dotācijas, kuras domātas tekošo izdevumu kompensēšanai, kā piemēram, apmācības, 

piedalīšanās izstādēs un tamlīdzīgi izdevumi, tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad izdevumos tiek 

iekļautas saistītās izmaksas. 

Dotācijas, kuras ir saņemamas jau radušos izdevumu vai zaudējumu segšanai vai arī domātas tūlītēja finansiāla atbalsta 

sniegšanai Sabiedrībai un kuras nav saistītas ar turpmākām izmaksām, tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, 

kad Sabiedrībai rodas tiesības tās saņemt.  

Saistības darbinieku atvaļinājumiem 

Uzkrājumu summa tiek noteikta, saskaitot uzkrājumu summu par katru darbinieku, kuru aprēķina, reizinot darbinieku vidējo 

dienas izpeļņu (tai skaitā algas nodokļi) ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem tiek uzrādīti pēc amortizētās izmaksu vērtības. 
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Noma 

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas 

objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai 

vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp 

finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. 

Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas. 

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo 

izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu 

nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā 

no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek 

klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda 

laikā, izmantojot lineāro metodi. 

Faktorings  

Saskaņā ar faktoringa līgumiem gūtie ieņēmumi tiek uzskaitīti kā no pircējiem saņemtie avansi, ja Sabiedrība paliek pakļauta 

ar attiecīgo debitoru saistītajam kredītriskam. Ja kredītrisku saglabā otra līgumslēdzēja puse, attiecīgā debitora atlikums tiek 

samazināts par minēto ieņēmumu summu. 

Uzkrājumi 

Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiskas vai cita veida pamatotas saistības, kuras radušās pagātnes notikumu 

rezultātā un pastāv iespēja, ka būs nepieciešami līdzekļi saistību izpildei, un šīs saistības var tikt ticami aplēstas un novērtētas. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu 

ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā taksācijas periodā 

gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā. 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas radies no pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatā 

un to vērtībām nodokļu aprēķina mērķiem, ir aprēķināts, izmantojot saistību metodi. Atliktā nodokļa aktīvs un saistības tiek 

noteiktas, pamatojoties uz nodokļu likmēm, kuras ir paredzēts piemērot tad, kad izzudīs pagaidu atšķirības. Galvenās pagaidu 

atšķirības laika ziņā izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām nolietojuma likmēm 

pamatlīdzekļiem, atsevišķām nodokļu vajadzībām neatskaitāmām uzkrātajām saistībām, kā arī uz nākamajiem gadiem 

pārnestajiem nodokļu zaudējumiem.  

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības 

nodokļa. 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā to iespējams 

pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli (ja piemērojams) un ar pārdošanu saistītās atlaides. Sabiedrības 

ieņēmumus veido ieņēmumi no saražotās produkcijas pārdošanas un apstrādes, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanas. 

Ieņēmumi tiek atzīti pēc uzkrājumu principa. 

Atzīstot ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi: 

Preču pārdošana – Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm 

saistītos riskus un atlīdzības. 

Pakalpojumu sniegšana – Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti. 

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības 

finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, 

tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķos 

pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. 

Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Jebkāda aplēšu izmaiņu 

ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 

Būtiskākie pieņēmumi 

Būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses par nākotni un citas neskaidrības, kas eksistē bilances datumā un kas rada risku, 

ka būs būtiski jākoriģē aktīvu un pasīvu vērtība nākamajā pārskata gadā: 

 

 Sabiedrība katra pārskata gada beigās izvērtē pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku. 

 

 Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā veidojot 

uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Sabiedrības vadība ir novērtējusi debitoru parādus un 

uzskata, ka būtiski papildu uzkrājumi 2013. gada 31. decembrī nav nepieciešami. 

 

 Sabiedrība izvērtē pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka aktīvu 

atgūstamā vērtība ir zemāka nekā uzskaites vērtība; Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no 

pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās, balstoties uz aplēsēm par to nākotnes izmantošanu, izslēgšanu vai pārdošanu. 

Ņemot vērā Sabiedrības plānoto ražošanas un pārdošanas apjomus, Sabiedrības vadība uzskata, ka nav nepieciešamas 

būtiskas pamatlīdzekļu vērtības korekcijas 2013. gada 31. decembri. 

 

 Sabiedrības vadība katru gadu izvērtē, vai nav notikušas būtiskas patiesās vērtības izmaiņas attiecībā uz 

pamatlīdzekļiem, kuri tiek uzskaitīti pārvērtētā vērtībā. Sabiedrības vadība uzskata, ka 2013. gada 31. decembri 

pārvērtēto pamatlīdzekļu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no bilances vērtības. 

 

 Sabiedrības vadība katras bilances perioda beigās izvērtē ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtību un nosaka, vai pastāv 

pamatoti pierādījumi vērtības samazinājumam. Sabiedrība aprēķina iespējamo atgūstamo ieguldījumu vērtību, lai 

noteiktu zaudējumus no ieguldījumu vērtības samazināšanās. Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās tiek 

atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tie radušies. 

 

 Sabiedrība vadība katras bilances perioda beigās izvērtē krājumu uzskaites vērtību un novērtē, vai to neto realizācijas 

vērtība pārsniedz pašizmaksu. Ja nepieciešams, tiek veidoti uzkrājumi, lai krājumu vērtību norakstītu līdz to neto 

realizācijas vērtībai. Saskaņā ar veikto novērtējumu, Sabiedrības vadība uzskata, ka nav nepieciešams veikt papildus 

korekcijas saistībā ar krājumu uzskaites vērtību. 
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1. Neto apgrozījums 

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Realizācija ārpus Latvijas 5 024 873 3 395 003 

Realizācija Latvijā 2 277 135 1 837 230 

KOPĀ: 7 302 008 5 232 233 

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Izejmateriālu izmaksas 3 541 232 2 370 818 

Ražošanas procesa nodrošināšanas izmaksas 867 402 646 336 

Personāla izmaksas 851 518 611 626 

Pamatlīdzekļu nolietojums (12. pielikums) 356 415 340 475 

Uzkrājumi grūti realizējamiem krājumiem (16. pielikums) 100 636 80 045 

Komunālie pakalpojumi 96 959 82 055 

Transporta, muitas izdevumi 83 325 50 300 

Mazvērtīgais inventārs 29 124 12 089 

Remonta un servisa izdevumi 22 064 12 428 

Iekārtu noma 7 406 16 428 

Ieņēmumi no ERAF finansējumu atzīšanas (26. pielikums) (85 470) (172 624) 

Pārējās ar ražošanu saistītās izmaksas 642 5 589 

KOPĀ: 5 871 253 4 055 565 

3. Pārdošanas izmaksas 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Personāla izmaksas 192 114 162 421 

Mārketinga izmaksas 15 205 3 605 

Komandējumu izmaksas 12 569 6 161 

Transporta izmaksas 12 254 7 510 

Sakaru izdevumi 1 715 1 525 

KOPĀ: 233 857 181 222 
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4. Administrācijas izmaksas 

 2013 2012 

 Ls Ls 

Personāla izmaksas 189 251 125 872 

Pētniecības izmaksas 90 396 89 266 

t.sk. personāla izmaksas 36 150 33 623 

t.sk. amortizācija un nolietojums (12. pielikums) 44 096 52 454 

Izveidots uzkrājums šaubīgo debitoru parādam (17. pielikums) 50 558 - 

Amortizācija un nolietojums (12. pielikums) 47 620 69 773 

Bankas pakalpojumu komisija 32 807 21 080 

Transporta izmaksas 15 509 13 921 

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 14 250 4 519 

Profesionālo pakalpojumu izmaksas * 13 000 32 219 

Darbinieku apmācības izmaksas 12 870 14 485 

Biroja izmaksas  10 459 6 691 

Apdrošināšana 5 411 5 918 

IT izdevumi 5 382 7 112 

Reprezentācijas izmaksas 3 306 4 122 

Komandējumu izmaksas 2 807 451 

Sakaru izmaksas 1 697 8 519 

Pārējās administrācijas izmaksas 7 694 764 

KOPĀ: 503 017 404 712 
 

* Deloitte Audits Latvia SIA 2013. gadā Sabiedrībai sniedza tikai audita pakalpojumus EUR 11 000 apmērā (neieskaitot PVN). 

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Ieņēmumi no IT pakalpojumiem grupas ietvaros 11 098 11 234 

KOPĀ: 11 098 11 234 

6. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Ieņēmumi no ES finansējuma atzīšanas 1 258 17 541 

Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas, neto - 145 923 

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, neto - 712 

Procentu ieņēmumi - 86 

Pārējie ieņēmumi 76 - 

KOPĀ: 1 334 164 262 

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Procentu maksājumi 126 088 160 655 

Līgumu noslēgšanas izdevumi 10 718 39 956 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto 5 737 - 

Samaksātās soda naudas 2 473 1 153 

Papildus izdevumi no pamatlīdzekļu likvidācijas - 130 716 

KOPĀ: 145 016 332 480 
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8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais nodoklis 

 2013 2012 

 Ls Ls 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 39 492 - 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 31 704 39 489 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotie nodokļi:  71 196 39 489 

 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins: 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Atliktā nodokļa saistības, 15%   
Pagaidu atšķirība starp pamatlīdzekļu vērtību bilancē un nodokļa aprēķina 

mērķiem 202 695 169 970 

Atliktais nodoklis no ēku pārvērtēšanas rezerves 167 674 175 929 

Atliktais nodoklis no zemes pārvērtēšanas rezerves 22 679 22 679 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 393 048 368 578 

   

Atliktā nodokļa aktīvi, 15%   

Uz nākamajiem periodiem pārnestie nodokļu zaudējumi  - (399) 

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem (7 857) (6 436) 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs (7 857) (6 835) 

Neto atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 385 191 361 743 

 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņas īslaicīgo atšķirību izmaiņu 

rezultātā 31 704 39 489 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (samazinājums) / pieaugums izmantojot 

ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezervi (8 256) 18 348 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa palielinājums 23 448 57 837 

9. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Atlīdzība par darbu darbiniekiem 1 011 524 743 622 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem 243 113 178 815 

Darbinieku veselības apdrošināšana 13 974 10 731 

Uzņēmējdarbības riska nodeva un citas personāla izmaksas 422 333 

Pārējās personāla izmaksas - 41 

KOPĀ: 1 269 033 933 542 

Valdes atlīdzība par darbu: 

 2013 2012 

  Ls Ls 

Atlīdzība par darbu 26 907 18 000 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 482 4 336 

KOPĀ: 33 389 22 336 

 

2013. un 2012. gadā padomes locekļi par darbu padomē atlīdzību nesaņēma. 

 

 2013 2012 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 137 108 
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10. Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu un nolietojuma atskaitījumiem 
 

  2013 2012 

EBITDA Ls 1 153 110 1 064 620 

EBITDA % 16 20 

 

11. Nemateriālie ieguldījumi 

 
Citi nemateriālie 

ieguldījumi 

  Ls 

SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA  
2011. gada 31. decembrī 191 347 

Iegāde / Pārvietošana 11 828 

2012. gada 31. decembrī 203 175 

Pārvietošana 66 950 

2013. gada 31. decembrī 270 125 
  

UZKRĀTĀ AMORTIZĀCIJA  
2011. gada 31. decembrī 87 289 

Pārskata gada amortizācija 55 549 

2012. gada 31. decembrī 142 838 

Pārskata gada amortizācija 29 701 

2013. gada 31. decembrī 172 539 
  

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA  

2012. gada 31. decembrī 60 337 

2013. gada 31. decembrī 97 586 

 

12. Pamatlīdzekļi 

 Zeme un ēkas 

Iekārtas un 

mašīnas 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs 

Pamatlīdzekļu 

izveidošanas 

izmaksas Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls 

SĀKOTNĒJĀ / PĀRVĒRTĒTĀ VĒRTĪBA   
2011. gada 31. decembrī 2 905 114 3 790 686 416 980 4 426 7 117 206 

Iegāde - 70 040 28 327 1 312 382 1 410 749 

Likvidācija - (1 161 585) (21 645) (48 200) (1 231 430) 

Pārvērtēšana 166 741 - - - 166 741 

Pārvietošana - 1 258 608 - (1 268 608) (10 000) 

2012. gada 31. decembrī 3 071 855 3 957 749 423 662 - 7 453 266 

Iegāde - 348 811 80 086 74 419 503 316 

Likvidācija - (260 252) (3 656) - (263 908) 

Pārvietošana - - 390 (67 340) (66 950) 

2013. gada 31. decembrī 3 071 855 4 046 308 500 482 7 079 7 625 724 
    

UZKRĀTAIS NOLIETOJUMS    
2011. gada 31. decembrī 575 113 3 136 896 381 329 - 4 093 338 

Aprēķināts 94 742 329 046 18 036 - 441 824 

Izslēgts - (980 260) (10 551) - (990 811) 

2012. gada 31. decembrī 669 855 2 485 682 388 814 - 3 544 351 

Aprēķināts 105 056 328 141 26 732 - 459 929 

Izslēgts - (260 252) (2 369) - (262 621) 

2013. gada 31. decembrī 774 911 2 553 571 413 177 - 3 741 659 
      

ATLIKUSĪ VĒRTĪBA          

2012. gada 31. decembrī 2 402 000 1 472 067 34 848 - 3 908 915 

2013. gada 31. decembrī 2 296 944 1 492 737 87 305 7 079 3 884 065 
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Nolietojums un amortizācija iekļautas sekojošās izmaksās: 

 

2013 2012 

Ls Ls 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 356 415 340 475 

Administrācijas izmaksas 47 620 69 773 

Pētniecības izmaksas 44 096 52 454 

KOPĀ: 448 131 462 702 

Pārvērtēto pamatlīdzekļu nolietojums 55 041 44 420 

Nolietojums iekļauts nepabeigto ražojumu vērtībā (13 542) (9 749) 

PAVISAM: 489 630 497 373 

 

Pamatlīdzekļu nolietojuma izmaiņa, kas ir iekļauta nepabeigto ražojumu vērtībā, 2013. gada 31. decembrī bija (Ls 13 542) 

(2012. gada 31. decembrī (Ls 9 749)). 

Pamatlīdzekļu nolietojuma summa, par kuru pārskata gadā samazinātas izmaksas pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas 

rezultātā, bija Ls 55 041 (2012. Ls 44 420). 

Sabiedrības nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Ēkas 220 494 220 496 

Zeme 22 509 22 532 

KOPĀ: 243 003 243 028 

Ķīla 

Sabiedrība ir ieķīlājusi tās kustamo un nekustamo īpašumu Akmeņu ielā 72, Ogrē, kā nodrošinājumu visiem no Swedbank AS 

saņemtajiem aizņēmumiem (24. pielikums). 

13. Līdzdalība radniecīgo un citu sabiedrību kapitālā 

  31.12.2013 31.12.2012 

Sabiedrība % Ls Ls 

SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” (Latvija) 100 300 000 300 000 

SIA „LEITC” (Latvija) 3.95 10 492 10 492 

SIA „LEO PĒTĪJUMU CENTRS” (Latvija) 10 500 500 

KOPĀ: 310 992 310 992 

 

2005. gada 1. novembrī Sabiedrība nodibināja radniecīgo sabiedrību (līdzdalība 100%) SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” 

ar daļu kapitālu Ls 300 000. SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” saimnieciskā darbība ir saistīta ar dažādu elektronikas un 

sakaru ierīču sastāvdaļu ražošanu uz līguma pamata, izmantojot modernu tehnoloģiju: virsmas montāžu, krāsns un viļņu 

lodēšanu, ierīču programmēšanu, regulēšanu un pārbaudi. Sabiedrības produkti tiek piegādāti gala izstrādājumu ražotājiem 

Latvijā un ārvalstīs.  

 

Periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim radniecīgā sabiedrība bija guvusi ieņēmumus Ls 866 291 

(2012. gadā Ls 655 520) apmērā un tās peļņa bija Ls 50 443 (2012. gadā Ls 144 127). Pašu kapitāls 2013. gada 

31. decembrī bija Ls 388 026 (uz 31.12.2013 Ls 337 583 apmērā).  

 

SIA „LEO PĒTĪJUMU CENTRS” (reģistrācijas Nr. 51203037371) ir 2010. gada 27. jūlijā dibināta Sabiedrība, kuru ir 

dibinājuši 20 dalībnieki. SIA „Hanzas Elektronika” pieder 500 (pieci simti) no 5 000 (pieci tūkstoši) kapitāla daļām šajā 

Sabiedrībā. 

 

2012. gada 12. septembrī Sabiedrība, dzēšot bezprocentu aizdevumu biedrībai „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 

rūpniecības asociācija”, apmaiņā ieguva SIA „LEITC” (reģistrācijas Nr. 40008010789) 79 daļas, kas sastāda 3.95% no  

SIA „LEITC” pamatkapitāla. 
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14. Pārējie ieguldījumi  31.12.2013 31.12.2012 

 % Ls Ls 

Hanza Holding AB daļas (Zviedrija) 10.7 3 559 500 3 559 500 

 KOPĀ: 3 559 500 3 559 500 
 

2007. gada 23. novembrī Sabiedrība no iepriekšējiem īpašniekiem Westergyllen iegādājās sabiedrības Elektromekan i Årjäng 

AB daļas. 2009. gada 18.decembrī tika noslēgts līgums par Elektromekan i Årjäng AB pārdošanu sabiedrībai Hanza AB daļu 

apmaiņas darījuma (share swap) veidā. Saskaņā ar līgumu, kura noslēgšanās bija 2011. gada sākumā, Sabiedrībai bija jāsaņem 

Hanza AB emitētās akcijas proporcionāli Elektromekan i Arjang AB 2010. gada pārdošanas apjomam, vai samaksu naudā. 

2010. gada 26. oktobrī Sabiedrība panāca vienošanos ar Hanza AB par daļu apmaiņu (share swap), tādā veidā iegūstot Hanza 

AB mātes sabiedrības Hanza Holding AB (līdz 2011. gada 14. janvārim Hanza Interessenter AB) 53 192 daļas. Sabiedrība ir 

ieķīlājusi visas sev piederošās Hanza Holding AB daļas, kā nodrošinājumu emitētajiem parāda vērtspapīriem (23. pielikums).  

Līdzdalības vērtības samazināšanās pārbaude 

2013. gadā Sabiedrības vadība veica ieguldījuma Hanza Holding AB daļās vērtības samazināšanas pārbaudi. Hanza Holding 

AB vērtība tika noteikta pēc tirgus metodes (publiski kotēto sabiedrību metodes).  

Lai izmantotu šo metodi, vērtētājam ir jāatrod pietiekams skaits, vismaz 10 līdz 15, salīdzināmu sabiedrību, kuru akcijas kotējas 

starptautiskos tirgos. Šī metode sniedz norādes par vērtību, kādu investori maksā par līdzīgām sabiedrībām.  

Vērtējot Hanza Holding AB, tika izmantotas akciju cenas 41 salīdzināmai sabiedrībai. Katrai salīdzināmajai sabiedrībai, 

izmantojot „Valmetrics” datu bāzi, tika noteikti sekojoši vērtības koeficienti:  

- Investētā kapitāla tirgus vērtība / Neto apgrozījums, 

- Investētā kapitāla tirgus vērtība / EBITDA (Peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas), 

- Investētā kapitāla tirgus vērtība / EBIT (Peļņa pirms procentiem un nodokļiem), 

- Kapitāla cena / Tīrie ienākumi. 

Lai aprēķinātu Hanza Holding AB novērtēšanai nepieciešamos koeficientus, Sabiedrības vadība izmantoja mediānu no 

salīdzināmo sabiedrību attiecīgajiem koeficientiem, attiecīgi: Investētā kapitāla tirgus vērtība / Neto apgrozījums – 0.96, 

Investētā kapitāla tirgus vērtība / EBITDA – 7.79, Investētā kapitāla tirgus vērtība / EBIT – 12.72, Kapitāla cena / Tīrie 

ienākumi – 20.73, un pielietoja iegūtos koeficentus pret Hanza Holding AB finanšu rādītājiem. 

Koeficenti, kas tiek iegūti no publiski kotēto sabiedrību metodes, parasti ir pēc mazākuma daļas principa (biržās kotētās akcijas 

parasti ir akcijas ar mazākuma tiesībām). Ņemot vērā, ka Sabiedrībai pieder 10.7% Hanza Holding AB daļas, aprēķinātajai 

vērtībai nav nepieciešams piemērot kontroles uzcenojumu.  

Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem un Sabiedrības vadības domām 2013. un 2012. gada 31. decembri ieguldījuma bilances 

vērtība ir atgūstama un tādējādi atbilstoši atspoguļota finanšu pārskatos, un korekcijas ieguldījumu vērtības samazināšanai nav 

nepieciešamas. 

15. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 

2011. gada 1. augustā Sabiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA „LEO PĒTĪJUMU CENTRS” par sadarbību pētniecības 

projekta „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” ietvaros, projekta īstenošanas termiņš 

2016. gads. 2013. gadā Sabiedrība ir iemaksājusi drošības naudu Ls 1 400 projekta īstenošanai. 

 

16. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

 31.12.2013 31.12.2011 

  Ls Ls 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 882 491 853 395 

Uzkrājumi grūti realizējamiem krājumiem (235 111) (142 693) 

KOPĀ: 647 380 710 702 
 

Uzkrājumu kustība grūti realizējamiem krājumiem: 

 2013 2012 

 Ls Ls 

Gada sākumā (142 693) (204 976) 

Norakstīti uzkrājumi 8 218 142 328 

Izveidoti uzkrājumi pārskata gadā (2. pielikums) (100 636) (80 045) 

Gada beigās (235 111) (142 693) 
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17. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 373 333 362 108 

Uzkrājums šaubīgo debitoru parādam (50 558) - 

KOPĀ: 322 775 362 108 

Parādu sadalījums pa valūtām 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Valūta Ls Valūta Ls 

LVL 14 997 14 997 23 669 23 669 

EUR 361 901 254 345 370 110 260 115 

USD 103 764 53 433 147 504 78 324 

KOPĀ:  322 775  362 108 

18. Citi debitori 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Garantijas naudas segums 8 326 - 

Drošības depozīts Latvija Statoil 2 100 2 100 

Drošības depozīts Ektornet SIA 1 218 - 

Pārmaksātie nodokļi (30. pielikums) - 52 419 

Piešķirtais ERAF starpfinansējums par darbinieku apmācību - 8 525 

Citi debitori 174 45 

KOPĀ: 11 818 63 089 

19. Nākamo periodu izmaksas 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Apdrošināšanas izmaksas 5 772 3 445 

Garantijas maksa 2 811 2 773 

Nomas maksa Rīgas birojs 1 421 - 

Iekārtu uzturēšana - 3 135 

Pārējās uz nākamajiem periodiem attiecināmās izmaksas 1 514 633 

KOPĀ: 11 518 9 986 

20. Nauda un naudas ekvivalenti 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Nauda bankā 20 800 18 817 

Nauda kasē - 20 

KOPĀ: 20 800 18 837 

Naudas un naudas ekvivalentu sadalījums pa valūtām: 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Valūta Ls Valūta Ls 

LVL 1 855 1 855 2 628 2 628 

USD 17 105 8 809 754 400 

EUR 14 422 10 136 22 494 15 809 

KOPĀ:  20 800  18 837 
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21. Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls ir 900 000 latu, un to veido 9 000 daļas. Pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts. Vienas daļas 

nominālvērtība ir 100 latu. Daļu emisijas uzcenojums 2013. un 2012. gada 31. decembri bija 535 126 lati. 

2013. gada 31. decembrī Sabiedrības daļas bija sadalītas šādi: 

 % Daļu skaits Nominālvērtība 

   Ls 

Baltic SME Fund C.V. 37.5 3 375 337 500 

Macro Rīga SIA 25 2 250 225 000 

Hornell Teknikinvest AB 25 2 250 225 000 

Proditron Sweden AB 12.5 1 125 112 500 

KOPĀ: 100 9 000 900 000 

22. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 

2007. un 2012. gadā tika veikta nekustamā īpašuma pārvērtēšana, kā rezultātā bilances vērtība tika palielināta par 

Ls 1 397 921 2007. gadā un par Ls 166 741 2012. gadā. Pārvērtēšanas rezerve ēkai tiek attiecināta uz ieņēmumiem ēkas 

lietderīgās kalpošanas laikā. 

 

 
31.12.2013 31.12.2012 

Ls Ls 

Pārvērtēšanas rezerve ēkai 1 117 820 1 172 861 

Pārvērtēšanas rezerve zemei 151 195 151 195 

Pārnests uz atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli (190 352) (198 608) 

KOPĀ: 1 078 663 1 125 448 

23. Emitētie parāda vērtspapīri 

Sabiedrība 2007. gadā emitēja parādzīmes par summu EUR 2 000 000 (Ls 1 405 608), kuras pārvaldīja Igaunijā reģistrēta 

sabiedrība AS Hansa Investeerimisfondid. 2010. gada 13. augustā tika izdotas jaunas parādzīmes, kuras pārvalda AS Swedbank 

Estonia. Ar šīm jaunajām parādzīmēm tika dzēstas vecās parādzīmes. Kā nodrošinājumu šīm parādzīmēm Sabiedrība ir 

ieķīlājuusi Hanza Holding AB daļas (14. pielikums). Parādzīmju apjoms ir EUR 2 046 331 (Ls 1 438 170), dzēšanas termiņš 

ir 2014. gada 13. augusts, ir iespējama parādzīmju pakāpeniska pirmstermiņa dzēšana. Procentu likme 3m EURIBOR + 2.5%, 

procenti maksājami reizi ceturksnī. Atlikums 2013. gada 31. decembrī ir Ls 1 360 213 (2012. gada 31. decembrī: Ls 1 360 

213). 

2014. gada aprīļa mēnesī Sabiedrība saņēma divu banku piedāvājums pārfinansēt Sabiedrības emitētās parādzīmes. Sabiedrība 

plāno pārfinansēt šīs emitētās parādzīmes uz vidēja termiņa (5 gadi) bankas aizņēmumu. 

24. Aizņēmumi no kredītiestādēm 

Sabiedrība no kredītiestādēm ir saņēmusi šādus aizņēmumus: 

 

 

Sākotnējā 

aizņēmuma 

summa Procentu likmes 

Dzēšanas 

termiņš 

31.12.2013 

Īstermiņa Ilgtermiņa 

Ls Ls 

Swedbank AS (aizņēmums) EUR 3 585 159 3m EURIBOR+2.5% 31.12.2017 444 647 1 333 939 

Swedbank AS (aizņēmums) EUR 836 757 3m EURIBOR+2.5% 31.12.2017 103 778 311 334 

Swedbank AS (aizņēmums) EUR 900 000 3m EURIBOR+5% 17.08.2017 53 413 142 436 

KOPĀ: 601 838 1 787 709 

 

Sabiedrība ir ieķīlājusi tās kustamo un nekustamo īpašumu Akmeņu ielā 72, Ogrē kā nodrošinājumu visiem no Swedbank AS 

saņemtajiem aizņēmumiem. 
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 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Ilgtermiņa daļa   
Atmaksājama 2 līdz 5 gadu laikā 1 787 709 2 389 547 

Kopā ilgtermiņa daļa 1 787 709 2 389 547 

   

Īstermiņa daļa   
Aizņēmums Swedbank AS 601 838 601 838 

Kopā īstermiņa daļa 601 838 601 838 

   
KOPĀ: 2 389 547 2 991 385 

 

Aizņēmumi ir uzrādīti, iekļaujot samaksātās komisijas par aizņēmumu izsniegšanu, kas tiek amortizētas līguma darbības laikā. 

25. Aizņēmumi no radniecīgajās sabiedrības 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” 48 943 86 942 

KOPĀ: 48 943 86 942 

 

Sabiedrība 2012. gadā ir saņēmusi bezprocentu aizdevumu no meitas sabiedrības SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” ar 

atmaksas termiņu 2015. gada 1. septembris. Aizņēmums jāatmaksā pilnā apmērā aizņēmuma termiņa beigās. Aizņēmums nav 

nodrošināts. 

26. Nākamo periodu ieņēmumi 

2005. gada 31. maijā Sabiedrība noslēdza projektu par granta finansējuma saņemšanu, realizējot valsts atbalsta programmu. 

Sabiedrība izpildīja visus nosacījumus, kas tika atrunāti 2004. gada 6. decembra līgumā starp Sabiedrību un Latvijas Investīciju 

un Attīstības aģentūru. Sabiedrība projekta ietvaros veica ražotnes celtniecību un iegādājās tehnoloģiskās iekārtas produkcijas 

ražošanai par kopējo summu Ls 2 914 305. Pēc projekta realizācijas nosacījumu izvērtēšanas 2005. gada  

27. jūlijā Sabiedrība saņēma granta finansējumu 1 000 000 latu apmērā. 

2011. gada 6. septembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru par projekta „Jaunu produktu 

un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanu. Sabiedrība izpildīja visus nosacījumus, kas tika atrunāti un projekta ietvaros iegādājās 

tehnoloģiskās iekārtas produkcijas ražošanai par kopējo summu Ls 1 100 400. Pēc projekta realizācijas nosacījumu izvērtēšanas 

2012. gada 9. novembrī Sabiedrība saņēma atbalsta finansējumu 385 140 latu apmērā. 

Ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi sastāv no finansējumu saņemtās summas atbilstoši to paredzamajai atzīšanai 

ieņēmumos. 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Ilgtermiņa daļa 276 819 324 961 

Īstermiņa daļa 48 142 85 470 

KOPĀ: 324 961 410 431 

27. No pircējiem saņemtie avansi 

 31.12.2013 31.12.2012 

 Ls Ls 

No pircējiem saņemtie avansi 23 144 76 934 

KOPĀ: 23 144 76 934 
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28. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Parādi ārzemju kreditoriem 522 228 415 502 

Parādi vietējiem piegādātājiem par preci 33 167 36 696 

Parādi vietējiem piegādātājiem par pakalpojumiem 23 311 33 045 

KOPĀ: 578 706 485 243 

29. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika” - 63 977 

KOPĀ: - 63 977 

30. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 

31.12.2012 Aprēķināts 

Soda 

naudas Pārnests 

Samaksāts / 

(atmaksāts) 31.12.2013 

Ls Ls Ls Ls Ls Ls 

Valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (22 658) (348 792) (211) 27 320 310 906 (33 435) 

       

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (11 958) (184 579) (321) 14 499 164 808 (17 551) 

       

Pievienotās vērtības nodoklis (9 120) (161 205) (282) - 157 516 (13 091) 

       

Dabas resursu nodoklis (88) (309) - - 298 (99) 

       

Nekustamā īpašuma nodoklis - (3 645) - - 3 645 - 

       

Uzņēmējdarbības riska nodeva (30) (423) - - 413 (40) 

       

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 52 419 (39 492) - (41 819) (10 600) (39 492) 

KOPĀ: 8 565 (738 445) (814) - 626 986 (103 708) 

KOPĀ SAISTĪBAS: (43 854)     (103 708) 

KOPĀ PRASĪBAS: 52 419     - 

31. Pārējie kreditori 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Atlīdzība par darbu 66 927 44 681 

Kredītkartes 1 443 2 171 

Parādi darbiniekiem - 18 

Pārējie kreditori 363 55 

KOPĀ: 68 733 46 925 
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32. Uzkrātās saistības 

 31.12.2013 31.12.2012 

  Ls Ls 

Atvaļinājumu rezerve 52 379 42 907 

Uzkrātie % dividendēm 17 663 15 750 

Uzkrātie % vērtspapīram 4 820 4 778 

Uzkrātie % Swedbank AS aizdevumiem 592 745 

Pārējās uzkrātās saistības  11 994 19 783 

KOPĀ: 87 448 83 963 

33. Ārpusbilances posteņi 

2013. gada 31. decembrī Sabiedrība no klientiem bija saņēmusi izejvielas Ls 8 825 979 vērtībā (2012. gada 31. decembrī:  

Ls 3 757 331); minētās izejvielas tiek pārstrādātas un nogādātas atpakaļ klientiem. 

34. Darījumi ar saistītajām personām 

Saistītās personas ir Sabiedrības radniecīgās sabiedrības, kā arī tās dalībnieki, kuri var kontrolēt Sabiedrību vai kuriem ir būtiska 

ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas un jebkuras 

no iepriekš minētajām privātpersonām tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska 

ietekme uz tām. 

Saistītā persona Darījuma apraksts 

Saistīto 

personu 

parādi / 

(saistības) 

31.12.2012 

Darījuma 

izpildījuma 

vērtība * Samaksa 

Saistīto 

personu 

parādi / 

(saistības) 

31.12.2013 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 

Saņemtie ražošanas 

pakalpojumi 
(63 977) (1 036 582) 1 100 559 - 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 

Saņemtie telpu nomas 

pakalpojumi 
- (3 560) 3 560 - 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 
Saņemti izejmateriāli - (7 693) 7 693 - 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 
Saņemts aizdevums (86 942) - 37 999 (48 943) 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 
Pārdotie izejmateriāli - 59 990 (59 990) - 

SIA „Ventspils Elektronikas 

Fabrika” 
Sniegti pakalpojumi - 13 429 (13 429) - 

SIA „Macro Rīga” Saņemtie pakalpojumi - (88 270) 88 270 - 

SIA „Macro Rīga” Pārdoti materiāli - 937 (937) - 

SIA „Macro Rīga” Sniegti pakalpojumi - 675 (675) - 

KOPĀ: (150 919) (878 693) 698 049 (48 943) 

KOPĀ PRASĪBAS: -   - 

KOPĀ SAISTĪBAS: (150 919)   (48 943) 

* Summas norādītas iekļaujot PVN. 

Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas, un norēķini tiek veikti naudā. 2013. gadā Sabiedrība nav 

veidojusi uzkrājumus nedrošiem parādiem saistībā ar summām, ko saistītās personas ir tai parādā (2012. gadā: Ls 0). 

35. Iespējamās saistības 

Operatīvā noma  

Sabiedrība ir noslēgusi vairākus automašīnu operatīvās nomas līgumus. Kopējās nākamo periodu minimālās operatīvās nomas 

saistības var atspoguļot šādi: 
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 2013 2012 

  Ls Ls 

Maksājamā summa:   
gada laikā 15 291 9 495 

2 līdz 5 gadu laikā 24 664 7 935 

KOPĀ: 39 955 17 430 

 

36. Finanšu risku pārvaldība 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no kredītiestādēm, emitētie vērtspapīri, debitoru parādi, parādi 

piegādātājiem un nauda.  

Finanšu riski 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir valūtas risks, procentu likmju risks, likviditātes 

risks un kredītrisks. 

Valūtas risks 

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības monetāros aktīvos un saistībās ietilpst nauda un naudas ekvivalenti, ilgtermiņa 

aizdevums, pircēju un pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi. Kopš 

2005. gada 1. janvāra Latvijas Banka ir noteikusi fiksētu oficiālo lata kursu pret eiro, t.i., 0.702804. Lai reducētu pārējo valūtu 

risku, Sabiedrība maksimāli plāno iepirkumus un pārdošanu diferencētās valūtās. 

Procentu likmju risks 

Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar tās īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem un emitētiem 

parāda vērtspapīriem, kuriem noteikta mainīga procentu likme. 

Likviditātes risks 

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai 

noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka, aktīvi piesaistot jaunus klientus 2014. gadā un palielinot ražošanas 

apjomu esošajiem klientiem, uzlabosies Sabiedrības 2014. gada likviditātes rādītāji. 

Kredītrisks 

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudas līdzekļiem. Sabiedrība kontrolē 

savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam 

atsevišķi. Bez tam Sabiedrība nepārtraukti uzrauga pircēju un pasūtītāju parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu 

rašanās iespēju. Bez tam, lai samazinātu šo risku, tiek izmantoti faktoringa darījumi. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu 

darījumos ir vietējās finanšu institūcijas. 

37. Darbības turpināšanas princips 

2013. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza apgrozāmos līdzekļus par Ls 1 683 235 (tai skaitā 

Ls 48 142 ir nākamo periodu ieņēmumi no ERAF finansējuma, kam nav ietekme uz Sabiedrības naudas plūsmu, un  

Ls 1 360 213 emitētie parāda vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2014. gada 13. augusts, kurus Sabiedrība plāno pārfinansēt (23. 

pielikums)). Sabiedrības vadība ir sastādījusi 2014. gada budžetu pamatojoties uz pieņēmumiem par Latvijas un globālās 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Budžeta rādītāji paredz finanšu darbības rezultātu uzlabošanos un peļņu no saimnieciskās 

darbības. Nākotnes notikumi uzņēmējdarbības vidē var atšķirties no vadības prognozēm. 

38. Notikumi pēc bilances datuma 

2014. gada 1. janvārī Latvija pievienojās eirozonai un Latvijas lats tika aizstāts ar eiro. Kopš minētā datuma Sabiedrība 

grāmatvedības uzskaiti veic eiro valūtā. Pārejot uz eiro, tika izmantots oficiālais valūtas maiņas kurss, ko noteikusi Latvijas 

Banka – 1 eiro/0.702804 Latvijas lats. Sabiedrības finanšu pārskati par turpmākajiem finanšu periodiem tiks uzrādīti eiro valūtā. 

2014. gada aprīļa mēnesī Sabiedrība saņēma divu banku piedāvājums pārfinansēt Sabiedrības emitētās parādzīmes. Sabiedrība 

plāno pārfinansēt šīs emitētās parādzīmes uz vidēja termiņa (5 gadi) bankas aizņēmumu (23. pielikums). 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, 

kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā. 

 

* * * * * 


