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Informācija par sabiedrību 

 

Sabiedrības nosaukums Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca 

Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

Reģistrācijas Nr. vieta un reģistrācijas 

datums uzņēmumu reģistrā 

 

000303045, Rīga, 22.04.1998.g. 

Reģistrācijas Nr. vieta un reģistrācijas 

datums UR Komercreģistrā 

 

40003030454, Rīga, 30.06.2004.g. 

Adrese Klijānu ielā 2, Rīga, LV-1013 

Pamatdarbības veidi NACE 2712 Elektrosadales un kontroles aparātu 

ražošana 

NACE 6820 sava nekustamā īpašuma izīrēšana un 

pārvaldīšana 

AS Valde Ēriks Kaža - Valdes priekšsēdētājs   

Gunārs Lubis  

Maksims Araslanovs  

AS Padome 

Edgars Lubis – Padomes priekšsēdētājs  

Viktors Rojs - Padomes priekšsēdētāja vietnieks 

Zane Sproģe  

Ņina Kaža  

Gaļina Kraveca  

Pārskata periods 01.01.2014. - 31.12.2014.g. 

Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars % 

Reģistrācijas Nr. un adrese 

Saraksts sagatavots, pamatojoties uz akcionāru 

sarakstu 2014.gada 31.oktobrī:  

1. AS „Baltijas Holdings”-43.9 % 

Reģ.Nr.40003148033, Klijānu ielā 2, Rīga 

2. SIA „Tehprojekts”- 43.9% 

Reģ.Nr. 40103020397, Ūnijas ielā 12,Rīga 

3. Citas juridiskās un fiziskās personas-12.2% 

Zvērināts revidents Aivars Rutkis  

LZRA sertifikāts Nr. 18 
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Vadības ziľojums  
    

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” dibināta 1946.g., toreizējās PSRS Automobiļu 

rūpniecības ministrijas sastāvā, nolūkā ražot elektriskos mēraparātus un citus izstrādājumus 

automobiļu un lauksaimniecības tehnikas vajadzībām. Akciju sabiedrība „Rīgas autoelektroaparātu 

rūpnīca” ir saglabājusi savu ražošanas profilu - auto un traktoru elektroaparātu ražošana.        

Galvenie apstrādes un darbības veidi ir metāla apstrāde ar griešanu un spiedienu, plastmasas 

detaļu liešana un auto un traktoru aparātu salikšana. 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” ir saņēmusi kvalitātes sistēmas sertifikātu: ГОСТ ISO-

9001: 2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 (ISO/TS 16949:2009).  

 

 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2014.gadā ir 649497 EUR. Tas ir par 14.6 % lielāks kā 2013.gadā, 

jo noslēgts un daļēji jau izpildīts līgums ar Baltkrievijas uzņēmumu par krājumos esošu šī 

uzņēmuma vajadzībām saražotu izstrādājumu pārdošanu.  

Vidējais darbinieku skaits sabiedrībā 2014. gadā ir 29 cilvēki. 

Rūpnīcas produkcija ir specifiska un galvenokārt paredzēta komplektācijai automobiļu un 

traktoru ražotnēm Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā. Tādēļ mūsu ražošanas un realizācijas apjomi ir 

atkarīgi no autoražotāju plānotajiem mašīnu izlaides apjomiem un mūsu rūpnīcai iedalītā piegādes 

īpatsvara. 2014.gadā 89.4% no neto apgrozījuma ir eksports, tai skaitā  uz Krieviju 22.6 %, uz 

Ukrainu 30.0 % un uz Baltkrieviju 18.7%. 

Saimnieciskās darbības rezultāts šajā periodā ir zaudējumi 299553 EUR. Daļēji to ir ietekmējusi 

politiskā un līdz ar to arī ekonomiskā situācija Krievijā un Ukrainā. 

Pārskata gadā sabiedrība izveidoja jaunu uzņēmumu AS „Rīgas autoelektrokomponentu 

rūpnīca”, kurā 100% akcijas pieder AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcai”.  

2014.gadā AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” investēja 1,3 milj. eiro ražošanas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanā, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 

0,73 milj. eiro apmērā. Veicot šo investīciju projektu, tika pārtraukta ēku būvkonstrukciju un 

inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī samazinātas izmaksas par enerģiju. Ir 

iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatu. Realizējot projekta ietvaros 

paredzētās aktivitātes, AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”  savā īpašumā ieguva jaunizveidotus 

pamatlīdzekļus (divus apkures katlus un ventilācijas sistēmu), kas ilgtermiņā nodrošinās apkures un 

karstā ūdens padevi, izmantojot atjaunojamo energoresursu sistēmu, tādējādi tiks nodrošināta 

saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana. 

2014.gadā uzsākta arī administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana, kas pabeigta 

2015.gada 31.janvārī. Projekta kopējie ieguldījumi ir 1,2 milj. EUR. Paredzēts Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējums 0,71 milj. eiro. 

Lai saņemtu bankas garantiju par avansa maksājuma atmaksu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai un kredītu, ieķīlāts AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” neskustamais 

īpašums Klijānu ielā 2.  

Projekta īstenošanai saņemts bankas aizdevums 330955 EUR. 
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BILANCE  par 2014. gadu      
   

AKTĪVS 

Piezīmes 

numurs 31.12.2014. 31.12.2013. 

      

A. ILGTERMIĽA IEGULDĪJUMI     

1. Pamatlīdzekļi         

1.1. Zemes gabali, ēkas un būves  1 2686355 1985036   

1.2. Iekārtas un mašīnas   562255 0   

1.3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   2370 56   

1.4.Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2 749144     

1. KOPĀ  4000124 1985092   

2. Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi        

2.1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 3 35000     

2.2. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 4 11325    

2.3. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi  256 256  

2. KOPĀ   46581 256   

A. iedaļas kopsumma   4046705 1985348   

B. APGROZAMIE LĪDZEKĻI      

1. Krājumi      

1.1.Izejvielas, pamatmater. un palīgmateriāli  271761 356838   

1.2.Nepabeigtie ražojumi  83654 100655   

1.3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  405440 624989   

1.4.Avansa maksājumi par precēm   58802 59022   

1. KOPĀ   819657 1141504  

2. Debitori       

2.1.Pircēju un pasūtītāju parādi 5 172622 72774   

2.2.Citi debitori  564575 709166   

2.3.Īstermiņa aizdevumi    26941   

2.4.Nākamo periodu izmaksas  6 114 172   

2.5.Uzkrātie ieņēmumi  12777   

2. KOPĀ   750088 809053   

3. Naudas līdzekļi         3. KOPĀ 7 110538 53372   

B. iedaļas kopsumma   1680283 2003929   

BILANCE    5726988 3989277   
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BILANCE  par 2014. gadu    

   

   

PASĪVS 

Piezīmes 

numurs 31.12.2014. 31.12.2013. 

      

A. PAŠU KAPITĀLS       

1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 8 5073262 5073262 

2.Ilgtermiņa ieguld. pārvērtēšanas rezerve 9 56815 0 

KOPĀ:  5130077 5073262 

2. Nesadalītā peļľa:      

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  -2348929 -2755068 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa  -299553 406139 

A. iedaļas kopsumma  2481595 2724333 

B. UZKRĀJUMI      

1.Pārējie uzkrājumi 10 15927 15569 

B.KOPĀ  15927 15569 

C. KREDITORI      

1.Ilgtermiľa kreditori      

1.1.Citi aizņēmumi    57181 

1.2.Nākamo periodu ieņēmumi  1639376 1002109 

1.Kopā  1639376 1059290 

2. Īstermiľa kreditori      

2.1.Aizņēmumi no kredītiestādēm  330955   

2.2.Citi aizņēmumi 11 588011   

2.3. No pircējiem saņemtie avansi   106553 5245 

2.4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 12 476979 137889 

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 13 5561 8819 

2.6. Pārējie kreditori  7974 14506 

2.7.Nākamo periodu ieņēmumi 14 68359 18443 

2.8.Uzkrātās saistības 15 5698 5183 

2.Kopā  1590090 190085 

C. iedaļas kopsumma  3229466 1249375 

BILANCE   5726988 3989277 
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PEĻĽAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS   

par 2014.gadu   

   EUR 

Rādītāja nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 
2014.gads  

 

2013.gads  

 

1 2 3 4 

Neto apgrozījums 16 649497 566642 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 17 871873 590233 

Bruto peļľa vai zaudējumi ( no apgrozījuma )  -222376 -23591 

Pārdošanas izmaksas 18 9400 7281 

Administrācijas izmaksas 19 108124 132411 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 20 206744 709905 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 21 98955 92864 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi  313 1332 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  29971 13849 

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem  -261769 441241 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  -261769 441241 

Pārējie nodokļi ( īpašuma nodoklis )  37784 35102 

Pārskata perioda peļľa vai zaudējumi pēc 

nodokļiem  -299553 406139 

    

Peļľa (+) vai zaudējumi (-)  uz akciju  -0,084 0,114 
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 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2014. gadu   

 I. Pamatdarbības naudas plūsma    

    2014.g. 2013.g. 

      

Nr. RĀDĪTĀJI EUR  EUR  

1 

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas 585041 464986 

2 

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem  567985 597218 

3 

Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai 

izdevumi 49818 107827 

4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma 66874 -24405 

5 Izdevumi īpašuma nodokļa maksājumiem 37784 35102 

I. PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 29090 -59507 

 

      

 

      

 II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

    2014.g. 2013.g. 

     

Nr. RĀDĪTĀJI EUR  EUR  

1 Uzņēmuma akciju vai daļu iegāde 46116   

2 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 1785775   

3 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu  pārdošanas 172793 176618 

4 Izsniegti aizdevumi   71143 

II. 

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS 

PLŪSMA -1659098 105475 

 

      

 

      

 III. Finansēšanas darbības naudas plūsma     

    2014.g. 2013.g. 

      

Nr. RĀDĪTĀJI EUR  EUR  

1 Saņemti aizņēmumi 1313260 42686 

2 Saņemti KPFI  projektu līdzmaksājumi 837137 264038 

3 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 432518 326538 

4 Procentu maksājumi 30374   

III. 

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS 

PLŪSMA 1687505 -19814 
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 NAUDAS IEĽĒMUMI UN IZDEVUMI KOPSAVILKUMS    

    2014.g. 2013.g. 

      

Nr. RĀDĪTĀJI EUR  EUR  

A Saimnieciskās darbības rezultāts 29090 -59507 

B Investīcijdarbības rezultāts -1659098 105475 

C Finansiālās darbības rezultāts 1687505 -19814 

D Ārvalstu valūtu kursu svarstību rezultāts  -331 -3338 

  Naudas ieņēmumi pārsniegums vai pārtēriņš 57166 22816 

  

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda 

sākumā 53372 30556 

  

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda 

beigās 110538 53372 
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Pašu kapitāla izmaiľu pārskats   

 

 

 

 

EUR 
31.12.    

2014. 

31.12.    

2013. 

31.12.    

2012. 

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 5073262 5073262 5073262 

Ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve       

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 0 945477 0 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerves atlikuma palielinājums/ 

samazinājums 56815 -945477 945477 

Pārskata gada bilancē norādītā summa 

perioda beigās 56815 0 945477 

Nesadalītā peļľa       

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa -2348929 -2755068 -2759842 

Pārskata gada peļņa -299553 406139 4774 

Pārskata gada bilancē norādītā summa 

perioda beigās -2648482 -2348929 -2755068 

Pašu kapitāls       

Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 2724333 3263671 3263671 

Pārskata gada bilancē norādītā summa 

perioda beigās 2481595 2724333 3263671 
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2014.gada pārskata pielikums 

 
1. Pārskata sagatavošanas pamats 

2014.gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu 

likumam”, MK noteikumiem Nr 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un MK 

noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu 

pārskata saturu un sagatavošanas kārtību”. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar tiešo metodi.    

Finanšu pārskatā ir iekļauta salīdzināmā informācija par iepriekšējo taksācijas periodu. 

Finanšu pārskata dati uzrādīti  Euro. 

 

2. Grāmatvedības principi un novērtēšanas metode 

Sabiedrības grāmatvedības politika tika veidota tā, lai nodrošinātu informāciju, kura : 

 ir derīga lēmumu pieņemšanai; 

 ir ticama un pareizi uzrāda darbības rezultātus un finansiālo stāvokli; 

 uzrāda darījuma ekonomisko būtību; 

 nav subjektīva; 

 ir piesardzīga; 

 ievēro darbības turpināšanas principu; 

 visos būtiskos aspektos ir pilnīga. 

 

 

 

Pārskata periods 

2014.gada 1.janvāris līdz 2014.gada 31.decembrim 

  

Grāmatvedība 2014.gadā ir kārtota uz uzņēmumā apstiprinātā kontu plāna pamata.  

 

2.1.Grāmatvedības uzskaites sintētiskais reģistrs ir Galvenā grāmata, kurā ierakstus izdara no 

saimniecisko operāciju grupēšanas pārskatiem. Analītiskās uzskaites reģistru veidi ir žurnāli, 

saraksti, kartiņas. 

 

2.2.Grāmatvedības reģistru sastādīšanā izmanto SIA „Bilance” izstrādāto grāmatvedības 

programmu.  

 

2.3.Līdzekļu atlikumi uz 31.12.2014. pārbaudīti inventarizācijā no 2015.gada 01.janvāra līdz 

31.janvārim. 

 

2.4.Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pēc uzņēmuma apstiprinātām 

normām. 
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Pamatlīdzekļu veids 

 

Nolietojuma norma 

finanšu uzskaites 

vajadzībām 

Ēkas, būves un pārvades ierīces No 1,0% līdz 8,3 % 

 Gados Mēnešos 

Iekārtas un mašīnas 

Izkraušanas un iekraušanas iekārtas un mašīnas 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, kuras 

strādā nelabvēlīgā vidē 

Tehnoloģiskās iekārtas ražošanā, 

laboratorijas iekārtas (mēraparāti) 

Siltuma tehniskās iekārtas, sūkņi un 

kompresori, ventilācijas iekārtas 

Spēka iekārtas, elektrodzinēji, 

telekomunikācijas iekārtas 

Transportlīdzekļi 

(automašīnas un piekabes) 

 

2 

 

4 

 

5 

 

 

7 

 

8 

5 

 

 

24 

 

48 

 

60 

 

 

84 

 

96 

        60 

 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 

Ofisa iekārtas un inventārs 

Skaitļošanas iekārtas, datoru 

programmprodukti, kopētāji un elektroniskie 

kases aparāti 

Inventārs ražošanas vajadzībām, 

inventārs produkcijas transportēšanai un 

glabāšanai 

Saimnieciskais inventārs 

 

10 

 

5 

 

 

3 

 

5 

 

120 

 

60 

 

 

36 

 

60 

 

 

2.5.Pirkto preču, izejvielu un materiālu atlikumi novērtēti, lietojot vidējo svērto cenu. 

 

2.6.Gatavās produkcijas atlikumi novērtēti atbilstoši zemākajām tirgus cenām.  

 

2.7.Naudas atlikumi ārzemju valūtā kontos un kasē pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās Bankas 

noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. 

 

Ārvalstu valūta 31.12.2014. 31.12.2013. 

USD 1.2141 1.365 

RUR 72.337 45.052 

 

2.8. Debitoru un kreditoru parādi ir reāli un salīdzināti ar debitoriem un kreditoriem. 

Debitoru un kreditoru parādi ārzemju valūtā pārrēķināti EUR pēc Eiropas Centrālās Bankas kursa 

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

atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

2.9. Saskaņā ar „Gada pārskatu likumu” aprēķina atliktā nodokļa saistību summas gada sākumā un 

gada beigās un iekļauj bilancē. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietver atliktā uzņēmuma ienākuma 

nodokļa saistību izmaiņas.  
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Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām 

pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu 

aprēķinu mērķiem.  

Ievērojot piesardzības principu, ja atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa rezultāts būtu 

atspoguļojams bilance aktīvā, to bilancē neietver. 

 

 

2.10. Uzkrājumu summa neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikta, summējot katra 

darbinieka vidējā atalgojuma reizinājumu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto 

atvaļinājuma dienu skaitu. 

 

 

 

Bilance par 2014.gadu 
 

1. Ēkas, būves un zeme ir reģistrētas zemesgrāmatā un ir AS „RAR” īpašums. 

     

Bilances vērtība  31.12.14.g.: 2686355 EUR       Bilances vērtība  01.01.14.g.: 1985036 EUR                       

     tai skaitā  ēkas un būves – 2597529 EUR             tai skaitā  ēkas un būves – 1896210 EUR 

                                zeme – 88826 EUR                                               zeme-  88826 EUR                                  

Kadastrālā vērtība 01.01.15. – 2067250 EUR 
        ēku kadastrālā vērtība – 1646069 EUR                     

    zemes kadastrālā vērtība – 421181 EUR    
 

2014.gadā AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” investēja 1,3 milj. eiro ražošanas ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanā, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 

0,73 milj. eiro apmērā. Realizējot projekta ietvaros paredzētās aktivitātes, AS „Rīgas 

autoelektroaparātu rūpnīca” savā īpašumā ieguva arī jaunizveidotus pamatlīdzekļus ( divus 

apkures katlus un ventilācijas sistēmu), kas ilgtermiņā nodrošinās apkures un karstā ūdens padevi, 

izmantojot atjaunojamo energoresursu sistēmu. 
 

Pamatlīdzekļu kustības pārskats par 2014. gadu 

 Zemes 

gabali 

Ēkas un 

būves, 

ilggadīgie 

stādījumi 

Iekārtas un 

mašīnas 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs 

Nepabeigtās 

celtniecības 

izmaksas 

Kopā: 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Iegādes vai pārvērtētā vērtība      

Iegādes vai pārvērtētā 

vērtība 1.01.2014.g 88826 2085341 1416753 121538 0 3712458 

Iegādāts vai renovēts pārskata 

gadā   741868 546871   749144 2037883 

Izslēgts pārskata gadā     226000     226000 

Pārvērtēts pārskata gadā     54445 2370   56815 

Iegādes vai pārvērtētā 

vērtība 31.12.2014.g 88826 2827209 1792069 123908 749144 5581156 
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Nolietojums 

Uzkrātais nolietojums 

01.01.2014.g. 0 189131 1416753 121482 0 1727366 

Aprēķināts pārskata gadā   40549 39061 56   79666 

Izslēgts pārskata gadā     226000     226000 

Uzkrātais nolietojums 

31.12.2014.g. 0 229680 1229814 121538 0 1581032 

              

Bilances vērtība 

01.01.2014.g. 88826 1896210 0 56 0 1985092 

Bilances vērtība 

31.12.2014.g. 88826 2597529 562255 2370 749144 4000124 

 

Pārvērtēti ražošanā iesaitītie pamatlīdzekļi. 

 

2.Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.  

 

2014.gadā uzsākta arī administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana, kas pabeigta 

2015.gada 31.janvārī. Projekta kopējie ieguldījumi ir 1,2 milj. EUR. Paredzēts Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējums 0,71 milj. eiro. 

 

Lai saņemtu bankas garantiju par avansa maksājuma atmaksu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai un kredītu, ieķīlāts AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” neskustamais 

īpašums Klijānu ielā 2.  

 

3.Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 

 

Izveidots jauns uzņēmums AS „Rīgas autoelektrokomponentu rūpnīca”, kurā 100% akcijas 

pieder AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcai”.  

 

4.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.  

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcai” pieder 27,5 % daļas Baltkrievijas kopuzņēmumā ar 

ierobežotu atbildību „ETON-AVTO”.  

 

5.Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori.  

 

Visi bilancē uzrādītie debitoru parādi ir saņemami gada laikā. 

 

6.Nākamo periodu izmaksas.  

 

Nākamo periodu izmaksas ir laikrakstu abonēšana nākamajam gadam, mobilo sakaru uzkrātais 

garantijas depozīts un samaksa par domēnvārda lietošanas tiesībām 2015.gadā  

 

7.Naudas līdzekļi.  

 

106553 EUR ir finanšu nodrošinājums Vides investīciju fonda iekaitītajam avansam par KPFI 

projektu. Šie līdzekļi pagaidām ir bloķēti. 
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8. Akciju kapitāla raksturojums.  

 

Sabiedrības pamatkapitāls ir 5073262 EUR (3565509 LVL). Pavisam emitētas 36565509 akcijas.                         

Katras parastās akcijas nominālvērtība ir 1,42 EUR (1.00 LVL).   

 

Informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.
1 

panta „Gada pārskatā papildus 

iekļaujamā informācija” prasībām: 

 

Likuma prasība Atbilstība 

Informācija par kapitāla struktūru, akciju kategorijas, 

no katras akciju kategorijas izrietošās tiesības un 

pienākumi un to procentuālā daļa no pamatkapitāla, 

atsevišķi norādot to akciju skaitu, kuras nav iekļautas 

regulētajos tirgos. 

Emitētas 3565509 akcijas. 1762786 ir uzrādītāja 

akcijas, kuras iekļautas regulētajā tirgū. 1802723 

ir vārda akcijas, kuras nav iekļautas regulētajā 

tirgū. Visām akcijām ir vienādas tiesības 

Ziņas par akciju atsavināšanas ierobežojumiem vai 

nepieciešamību saņemt kapitālsabiedrības vai pārējo 

akcionāru piekrišanu akciju atsavināšanai Nepastāv 

Personas, kurām ir tiešā vai netiešā veidā iegūta 

nozīmīga līdzdalība kapitālsabiedrībā, kā arī šo 

personu līdzdalības daļa 

AS "Baltijas Holdings" 43,9%                                                                                             

SIA "Tehprojekts"43,9% 

Akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības, un šo 

tiesību apraksts Nepastāv 

Veids, kādā tiks izmantotas no darbinieku akcijām 

izrietošās balstiesības, ja tās neizmanto paši darbinieki Nav šādas akciju kategorijas 

Akcionāru vienošanās, kas ir zināmas 

kapitālsabiedrībai un var radīt ierobežojumus 

akcionāriem piederošo akciju vai balstiesību nodošanai 

citām personām, arī nosacījumi, kuri paredz šādas 

nodošanas iepriekšēju apstiprināšanu Nepastāv 

Noteikumi, kas reglamentē valdes locekļu ievēlēšanu, 

izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu 

Saskaņā ar statūtiem unLatvijas likumdošanas 

prasībām 

Valdes locekļu pilnvaras, tai skaitā pilnvaras emitēt vai 

atpirkt akcijas 

Valdes locekļu pilnvaras nosaka Komerclikums. 

Valdes locekļiem nav pilnvaru bez akcionāru 

sapulces pilnvarojuma emitēt vai atpirkt akcijas. 

Visas būtiskās vienošanās un līgumi, kurus noslēgusi 

sabiedrība un kuros paredzēts, ka kontroles veida 

maiņas gadījumā tie stājas spēkā, kuriem beidzas 

termiņš vai kuri tiek grozīti, un to spēkā stāšanās, 

izbeigšanās vai grozīšanas sekas Nepastāv 

Visas vienošanās starp kapitālsabiedrību un tās valdes 

locekļiem, kuras paredz kompensāciju gadījumos, kad 

viņi atkāpjas no amata, viņus atbrīvo bez pamatota 

iemesla vai viņi tiek atbrīvoti pēc akciju atpirkšanas 

piedāvājuma izteikšanas. Nepastāv 

 

9. Ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. 

Pārvērtēti ražošanā iesaistītie pamatlīzekļi. 

      

10. Pārējie uzkrājumi.  

Saskaņā ar „Gada pārskatu likumu” aprēķināta rezerve 2014.gada atvaļinājumiem 15927 

EUR. Aprēķinātā rezerve 2013.gada atvaļinājumiem sastādīja – 15569 EUR.  
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11. Aizľēmumi.  

Veicot ēku rekonstrukciju ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) piesaistītu 

finansējumu un AS „RAR” līdzfinansējumu, daļu līdzfinansējuma  nodrošina citu uzņēmumu 

piešķirtie kredītlīdzekļi – 588011 EUR. Aizņēmums no kredītiestādes ir 330955 EUR, ieskaitot 

līdzekļus finanšu nodrošinājumam. Procentu likme par finanšu nodrošinājumu ir 1,5%, par 

kredītu 5,5%. Procenti maksājami reizi mēnesī. Aizdevuma atmaksas termiņš ir 01.04.2015. 

 

12.Parādi piegādātājiem un darbuzľēmējiem. 

Visi bilancē uzrādītie kreditoru parādi ir maksājami gada laikā. 

 

13. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.  

 

Nodoklis Apmaksas 

termiņš 

Summa EUR 

31.12.2014. 

Summa EUR 

01.01.2014. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.g.janvāris 1981 3073 

Sociālās nodrošināšanas maksājums 2015.g.janvāris 3515 5677 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2015.g.janvāris 8 12 

PVN    

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu 

nodoklis 

2015.g.janvāris 57 57 

Kopā:  5561 8819 

 

Nosaukums 31.12.13. 

Pārmaksa- 

Parāds +  

Aprēķināts 

2014.gadā 

Aprēķi-

nāta 

kavējuma 

nauda 

Samaksāts 

2014.gadā 

 

Atmak-

sāts no 

budžeta 

Novirzīts 

citiem 

nodok-

ļiem 

31.12.14. 

Pārmaksa - 

 Parāds  +  

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis 3073 36092  37184   1981 

Sociālie maksājumi 5677 64928  67080  10 3515 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis 0 37784 33 37817   0 

Uzņēmējdarbības 

riska nodeva 12 133  137  0 8 

Pievienotās 

vērtības nodoklis -14368 -37486  9730 59140 -10 -2434 

 

2007.gadā AS „RAR” noslēdza līgumu ar SIA „Zaļā josta” par izmantoto preču iepakojuma 

pārstrādi un tika atbrīvota no dabas resursu nodokļa maksājumiem par iepakojumu. 

 

14. Nākamo periodu ieľēmumi.  

 

Projekta KPFI -10/51 (2012.gads) ietvaros saņemts finansējums  1038996 EUR (730211 LVL) 

biroja ēkas rekonstrukcijai atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām, t.sk. 18444 EUR (12962 

LVL) ir iekļauti 2013.gada ienākumos un 18444 EUR 2014.gada ieņēmumos. Attiecīgi 18444 

EUR ir iekļaujami 2015.g. ieņēmumos un 983665 EUR ir ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi. 

 

Projekta KPFI-15.2/94 (2014.gads) ietvaros saņemts finansējums  730583 EUR, t.sk. 24957 EUR 

ir iekļauti 2014.gada ienākumos. 49915 EUR ir iekļaujami 2015.g. ieņēmumos un 655711 EUR ir 

ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi. 
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15. Uzkrātās saistības.  
 

   5698 EUR par 2014.gada decembrī saņemtiem pakalpojumiem. 

 

16.Neto apgrozījums 
 

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no Sabiedrības pamatdarbības, kurus veido pārdotās produkcijas un 

sniegto pakalpojumu vērtību kopsumma bez atlaidēm un bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas veidojas no ražošanā izmantoto izejvielu  un materiālu 

izmaksām, izmaksām par pakalpojumiem un par visa veida enerģiju, ražošanas personāla 

izmaksām un produkcijas ražošanā izmantojamo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu 

nolietojuma un pārējām izmaksām (izmaksas darba drošībai, produkcijas sertifikācijai utt.)  

Sākot ar 2013.gadu neto apgrozījumā tiek iekļauta arī nekustamā īpašuma iznomāšana. 

 

Neto apgrozījums sadalījumā pa pamatdarbības veidiem : ( EUR un % ) 

 

 Neto 

apgrozījums 

kopā: 

Tai skaitā 

Auto un traktoru 

elektroaparāti 

Dažādi 

pasūtījumi 

Citi 

metālizstrādājumi 

Nekustamā 

īpašuma 

iznomāšana 

2014.g. 649497 580197 64277  5023 

% 100 89.3 9.9  0.8 

   

2013.g.  566642 429436 36306 95937 4963 

% 100 75.8 6.4 16.9 0.9 
 

 

Neto apgrozījums sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem: (EUR un %) 
 

 Neto 

apgrozījums 

kopā: 

Tai skaitā 

Krievija Ukraina Baltkrievija ES Latvija 

2014.g. 

  

649497 146607 194724 121458 117868 68840 

% 100 22.6 30.0 18.7 18.1 10.6 

  

2013.g.  

 

566642 315254 95488  18540 137360 

% 100 55.5 16.9  3.3 24.2 

 

 2014. g.                        2013. g.                   

17. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 871873 590233 

t.sk. - pārdoto preču  materiālu un pusfabrikātu pašizmaksa     

         ar transporta izdevumiem , muitas un ievednodevām 384101 231502 

       - darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana 303421 161610 

- uzkrājumi atvaļinājumiem 4245 12518 

       - enerģētisko resursu izmaksas pārdoto preču pašizmaksā 39583 44176 

       - pakalpojumi saistībā ar ražošanas procesu 15919 35264 

       - inventārs un instrumenti 4390 2133 

       - nolietojums 79665 53565 

       - dažādas saimnieciskās darbības  izmaksas 40549 49465 
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18. Pārdošanas izmaksas kopā: 9400 7281 

t.sk. - iepakojums un preču transportēšanas izdevumi 8316 6456 

       - pārējie izdevumi pārdošanai 1084 825 

  

     

19. Administrācijas izmaksas kopā:  108124 132411 

t.sk. - darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana 84364 87147 

- uzkrājumi atvaļinājumiem 3830 723 

        - sakaru izmaksas 1725 2060 

        - bankas pakalpojumi 3031 4680 

        - maksa Fondu biržai 7114 7114 

        - izdevumi sakarā ar akcionāru sapulces sasaukšanu 366 532 

        - pārējie administrācijas izdevumi 7694 30155 

 

   

 20. Pārējie  saimnieciskās darbības ieľēmumi: 206744 709905 

        - pamatlīdzekļu  pārdošana  49867 25546 

- atlīdzība par intelektuālā īpašuma izmantošanu 30000   

        -nekustamā īpašuma pārdošana   536605 

       - materiālu pārdošana 28484 84001 

       - metāllūžņu pārdošana 20265 43299 

       - uz pārskata gadu  attiecināmie nākamo periodu ieņēmumi 43401 18443 

       - pārējie ieņēmumi  34727 2011 
 

 

21. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas:  98955 92864 

 t.sk. - no valūtu kursa pazemināšanās  23040 625 

- izdevumi sakarā ar aparātu nomaiņu garantijas laikā 135   

- norakstīto pamatlīdzekļu neamortizētā vērtība   10340 

         - materiālu krājumu  izmaiņas  56695 56691 

         - pārējie izdevumi  19085 25208 

 

 

22.Atliktais nodoklis. 

 

2014.gadā radās atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi 

 

Atliktā nodokļa aprēķins 31.12.2014. 31.12.2013. 

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 248029 51683 

Uzkrājumi atvaļinājumiem -54 319 

Nodokļu zaudējumi -331316 -282092 

Pavisam -83341 -230090 

 

Ievērojot piesardzības principu, atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi bilancē nav ietverti. 

 

23. Sabiedrības darījumi ar saistītām sabiedrībām 

 

Visi saimnieciskie darījumi, kuri veikti starp saistītajām sabiedrībām, ir  veikti pa tirgus cenām.  
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