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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 01.01.2015. - 30.06.2015.g. 

Sabiedrības dalībnieki, daļu īpatsvars % 

Reģistrācijas Nr. un adrese 

Saraksts sagatavots, pamatojoties uz akcionāru 

sarakstu 2015.gada 30.aprīlī:  

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 

 
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).  

Sabiedrībai pieder nekustamais īpašums, tādēļ pamazām tiek attīstīts otrs darbības virziens – 

sava nekustamā īpašuma apsaimniekošana un iznomāšana. 
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Vadības ziņojums  
  

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2015.gada 6 mēnešos ir 156048 EUR. Tas ir par 40,7 % mazāks kā 

2014.gada attiecīgajā laika periodā. Apjomu samazināšanās daļēji saistīta ar ekonomisko un 

politisko situāciju Krievijā un Ukrainā.  

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.  

Saimnieciskās darbības rezultāts šajā periodā ir peļņa 8521 EUR.  

Vidējais darbinieku skaits sabiedrībā 2015. gadā ir 18 cilvēki. 

2014. gadā sabiedrība izveidoja jaunu uzņēmumu AS „Rīgas autoelektrokomponentu rūpnīca”. 

Pēc tam sabiedrība veica mantisko ieguldījumu 155200 EUR vērtībā uzņēmumā AS „Rīgas 

autoelektrokomponentu rūpnīca”, palielinot tā pamatkapitālu un emitējot jaunas akcijas. 100% 

akcijas piederēja AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcai”. 2015.gadā uzņēmums šīs akcijas pārdeva 

par 190200 EUR. 

2014.gadā uzņēmums uzsāka administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, kas pabeigta 

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

finanšu instrumenta finansējums 417.4  tūkst. euro.  

 

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība    

 

Sabiedrības valde prognozē, ka realizācijas apjomi 2015.gadā tomēr saglabāsies 2014.gada 

līmenī. Turpināsies sadarbība ar jau esošajiem klientiem Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā. Politiskā 

situācija šajās valstīs nedod iespēju plānot realizācijas apjomus. 

Akciju sabiedrībai pieder lielāks nekustamais īpašums kā nepieciešams ražošanas procesa 

organizēšanai. Norit aktīva darbība, lai nodrošinātu tā sakārtošanu un efektīvāku izmantošanu.  

 

Ar sabiedrības darbību saistītie riska faktori 
 

 Sabiedrības darbība nav pakļauta ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, jo darījumi ar 

klientiem, kā arī norēķini ar piegādātājiem notiek galvenokārt euro. Riska faktoru veido klientu 

valstu vietējo valūtu kursa izmaiņas pret euro, kas apgrūtina viņu norēķinus par saņemto 

produkciju.  

 Bez tam,  problēmas var radīt politiskā situācija sadarbības partneru valstīs, kā to patreiz pierāda 

notikumi Ukrainā.  

    

Valdes priekšsēdētājs:   ________________________  Ē.Kaža 

 

 

Valdes locekļi:   ________________________            G.Lubis 

  

 

    _________________________ M. Araslanovs 

2015.g. 31.augustā 
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Ziņojums par Valdes atbildību 

 
 

Akciju sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir 

atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu.  

 

Finanšu pārskati, kas ietverti no 6. līdz 16. lappusei, ir sagatavoti pamatojoties uz grāmatvedības 

ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo 

stāvokli 2015.gada 30. jūnijā, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015.gada 6 mēnešiem. 

 

Iepriekš minētie finanšu pārskati sastādīti atbilstoši likumam „Par grāmatvedību” un „Gada 

pārskatu likumam”, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir 

konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes 

pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. 

 

Akciju sabiedrības „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites 

sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā 

izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas 

likumdošanas prasību izpildi. 

 

 

 

Sabiedrības Valdes vārdā, 

 

                                                  ________________________________________ 

                                             Ēriks Kaža 

                                              Valdes priekšsēdētājs 

 

2015.g. 31.augustā 
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BILANCE  

 

      

AKTĪVS 

Piezīmes 

numurs 

 

 

30.06.2015. 30.06.2014. 

      

A. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI     

1. Pamatlīdzekļi        

1.1. Zemes gabali, ēkas un būves  1 3665340 2708855   

1.2. Iekārtas un mašīnas   643701 546871   

1.3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   0 5   

1. KOPĀ  4309041 3255731   

2. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi       

2.1. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā 2 12351    

2.2. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi   256  

2. KOPĀ   12351 256   

A. iedaļas kopsumma   4321392 3255987   

B. APGROZAMIE LĪDZEKĻI      

1. Krājumi      

1.1.Izejvielas, pamatmater. un palīgmateriāli  261387 319598   

1.2.Nepabeigtie ražojumi  82358 105850   

1.3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  269878 680126   

1.4.Avansa maksājumi par precēm   58656 60535   

1. KOPĀ   672279 1166109  

2. Debitori      

2.1.Pircēju un pasūtītāju parādi 3 234985 84751   

2.2.Citi debitori  266240 691830   

2.3.Nākamo periodu izmaksas  4 69 143   

2. KOPĀ   501294 776724   

3. Naudas līdzekļi         3. KOPĀ 5 1374 123744   

B. iedaļas kopsumma   1174947 2066577   

BILANCE    5496339 5322564   
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BILANCE       

    

PASĪVS 

Piezīmes 

numurs 30.06.2015. 30.06.2014. 

      

A. PAŠU KAPITĀLS      

1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 6 5073262 5073262 

KOPĀ:  5073262 5073262 

2. Nesadalītā peļņa:     

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  -2648482 -2348929 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa  8521 -114168 

A. iedaļas kopsumma  2433301 2610165 

B. UZKRĀJUMI     

1.Pārējie uzkrājumi 7 9104 12169 

B.KOPĀ  9104 12169 

C. KREDITORI     

1.Ilgtermiņa kreditori     

1.1.Citi aizņēmumi   318942 

1.2.Nākamo periodu ieņēmumi 11 2039811 1002109 

1.Kopā  2039811 1321051 

2. Īstermiņa kreditori     

2.1.Aizņēmumi no kredītiestādēm 8  352807 

2.2.Citi aizņēmumi  231317  

2.3. No pircējiem saņemtie avansi   620202 3045 

2.4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 9 99959 633691 

2.5. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 10 8790 8641 

2.6. Pārējie kreditori  8722 12649 

2.7.Nākamo periodu ieņēmumi 11 43447 366688 

2.8.Uzkrātās saistības  1686 1658 

2.Kopā  1014123 1379179 

C. iedaļas kopsumma  3053934 2700230 

BILANCE   5496339 5322564 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS   

   

   EUR 

Rādītāja nosaukums 
Piezīmes 

Nr. 
2015.gads  

6 mēneši 

2014.gads  

6 mēneši 

    

Neto apgrozījums 1 156048 263007 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 318186 326458 

Bruto peļņa vai zaudējumi ( no apgrozījuma )  -162138 -63451 

Pārdošanas izmaksas 3 2114 5634 

Administrācijas izmaksas 4 24182 51171 

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 260005 68141 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 34281 31499 

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi  0 313 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas  8693 11969 

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem  28597 -95270 

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem  28597 -95270 

Pārējie nodokļi ( īpašuma nodoklis )  20076 18898 

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc 

nodokļiem  8521 -114168 

    

Peļņa (+) vai zaudējumi (-)  uz akciju  0,002 -0,032 
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 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2015. gada 6 mēnešiem   

     

     

  2015.g. 2014.g. 

  I. Pamatdarbības naudas plūsma  6 mēneši 6 mēneši 

1 

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas 544262 267828 

2 

Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem 

pamatdarbības izdevumiem  321236 315306 

3 

Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai 

izdevumi 18610 18035 

4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma 241636 -29443 

5 Izdevumi īpašuma nodokļa maksājumiem 20076 18898 

I. PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 221560 -48341 

 

      

    2015.g. 2014.g. 

  II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 6 mēneši 6 mēneši 

1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 689088 875800 

2 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu  pārdošanas 747855 11474 

II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS 

PLŪSMA 58767 -864326 

 

      

    2015.g. 2014.g. 

   III. Finansēšanas darbības naudas plūsma 6 mēneši 6 mēneši 

1 Saņemti aizņēmumi 67910 737806 

2 Saņemti KPFI  projektu līdzmaksājumi 310872 357466 

3 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 742522 110750 

4 Procentu maksājumi 25754 1204 

III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS 

PLŪSMA -389494 983318 

      

     

  
NAUDAS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

KOPSAVILKUMS 

2015.g.            

6 mēneši 

2014.g.         

6 mēneši 

A Saimnieciskās darbības rezultāts 221560 -48341 

B Investīcijdarbības rezultāts 58767 -864326 

C Finansiālās darbības rezultāts -389494 983318 

D Ārvalstu valūtu kursu svarstību rezultāts  3 -279 

  Naudas ieņēmumi pārsniegums vai pārtēriņš -109164 70372 

  

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda 

sākumā 110538 53372 

  
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

perioda beigās 1374 123744 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats   

 

 

  
Akciju 

kapitāls 

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

pārcenošanas 

rezerve 

Iepriekšējo 

gadu 

nesadalītā 

peļņa  

Pārskata 

gada 

peļņa(+) vai 

zaudējumi (-) 

Pašu 

kapitāls 

AtAtlikums 2013.gada 

31.decembrī 5073262 0 -2755068 406139 2724333 

Iepriekšējā gada peļņas 

pārnešana 

  

406139 -406139 0 

2014.gada  6 mēneši peļņa(+) 

vai zaudējumi(-)       -114168 -114168 

Atlikums 2014.gada 30.jūnijā 5073262 0 -2348929 -114168 2610165 

    

 

    

 Atlikums 2014.gada 

31.decembrī 5073262 56815 -2348929 -299553 2481595 

Pārcenoto pamatlīdzekļu 

atsavināšana   -56815 

  

-56815 

Iepriekšējā gada zaudējumu 

pārnešana 

 

  -299553 299553 0 

2015.gada 6 mēneši peļņa(+) vai 

zaudējumi(-)       8521 8521 

Atlikums 2015.gada 30.jūnijā 5073262 0 -2648482 8521 2433301 
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Finašu pārskata pielikums 

 
Grāmatvedības politika 

 
1. Pārskata sagatavošanas pamats 

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. 

 

Grāmatvedības uzskaitei izmanto SIA „Bilance” izstrādāto grāmatvedības programmu.  

 

3.Ieņēmumu un izdevumu atzīšana 

Neto apgrozījums ir pārskata periodā pārdoto preču vērtības kopsumma, kā arī ieņēmumi no īres, 

kas attiecināma uz šo periodu. 

Izmaksas tiek atzītas saskaņā ar uzkrāšanas principu periodā, kad tās radušās, neatkarīgi no rēķina 

apmaksas brīža.  

Aizdevumu izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, noraksta izdevumos periodā, uz kuru tās 

attiecas un uzrādītas postenī „procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas”. 

 

4.Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

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

noteiktā kursa pārskata perioda pēdējā dienā. 

 

Ārvalstu valūta 30.06.2015. 31.12.2014. 30.06.2014. 

USD 1.1189 1.2141 1,3658 

RUR 62,355 72.337 46,3779 

 

5.Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu 

nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pēc uzņēmuma apstiprinātām normām. 
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 Nolietojums norma 

finanšu uzskaitē 

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 

 

10 

 

5 

 

 

3 

 

 

120 

 

60 

 

 

36 

 

 

6.Ieguldījumi meitas un asociētajās sabiedrībās 

Ieguldījumi meitas un asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā. Daļas, kuru vērtība 

notekta valūtā, pārrēķinātas EUR pēc Eiropas Centrālās Bankas kursa pārskata perioda pēdējā 

dienā. 

 

7.Krājumi 

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

Gatavās produkcijas atlikumi novērtēti atbilstoši zemākajām tirgus cenām.  

 

8.Debitoru parādi 

Debitoru un kreditoru parādi ir reāli. 

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

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

ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

9.Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrājumu summa neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikta, summējot katra darbinieka 

vidējā atalgojuma reizinājumu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu 

skaitu. 
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Bilance  
 

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

     

Bilances vērtība  31.12.14.g.: 2686355 EUR       Bilances vērtība  30.06.15.g.: 3665340 EUR                       

     tai skaitā  ēkas un būves – 2597529 EUR             tai skaitā  ēkas un būves – 3576514 EUR 

                                zeme – 88826 EUR                                               zeme-  88826 EUR                                  

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

    zemes kadastrālā vērtība – 421181 EUR    
 

2015.gada 31.janvārī AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pabeidza administratīvās ēkas 

energoefektivitāte uzlabošanu.  Tajā investēti 1,2 milj. eiro, daļēji piesaistot Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansējumu. Saņemts finansējums 417426 EUR. 
 

2.Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.  

 

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

ierobežotu atbildību „ETON-AVTO”.  

 

3.Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori.  

 

Visi bilancē uzrādītie debitoru parādi ir saņemami gada laikā. 

 

4.Nākamo periodu izmaksas.  

 

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

garantijas depozīts. 

 

5.Naudas līdzekļi.  

 

2014.gada 30.jūnijā 109750,00 EUR bija finanšu nodrošinājums Vides investīciju fonda 

iekaitītajam avansam par KPFI projektu. Šie līdzekļi bija bloķēti. 

 

6. Akciju kapitāla raksturojums.  

Sabiedrības pamatkapitāls ir 5073262 EUR (3565509 LVL). 

Pavisam emitētas 36565509 akcijas. 1762786 ir uzrādītāja akcijas, kuras iekļautas regulētajā 

tirgū. 1802723 ir vārda akcijas, kuras nav iekļautas regulētajā tirgū. Visām akcijām ir vienādas 

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

 

7. Pārējie uzkrājumi.  

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

EUR. Neizmantotais atlikums 30.06.2015. ir 9104 EUR. 
 

8. Aizņēmumi.  

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

finansējumu un AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” līdzfinansējumu, daļu līdzfinansējuma  

nodrošina citu uzņēmumu piešķirtie kredītlīdzekļi (30.06.2015.- 231317 EUR).   
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9.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 

Visi bilancē uzrādītie kreditoru parādi ir maksājami gada laikā. 

 

10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.  

 

Nodoklis Summa EUR 

30.06.2015. 

Summa EUR 

30.06.2014. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 693 3070 

Sociālās nodrošināšanas maksājums 1120 5502 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 6 12 

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 57 57 

Pievienotās vērtības nodoklis 6914  

Kopā: 8790 8641 

 

11. Nākamo periodu ieņēmumi.  

 

Projektu KPFI ietvaros saņemts finansējums biroja ēkas rekonstrukcijai atbilstoši zema enerģijas 

patēriņa prasībām, kā arī ražošanas ēkas un administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošanai. 

Saņemto finansējumu iekļauj ienākumos pakāpeniski visā pamatlīdzekļu normatīvās kalpošanas 

laikā. Šogad ieņēmumos iekļaujami 85349 EUR. Šī gada 6 mēnešos ieņēmumos jau iekļauti 41902 

EUR. Līdz gada beigām ieņēmumos tiks iekļauti vēl 43447 EUR. 

 

 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 
 

1.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 

Nekustamā 

īpašuma 

iznomāšana 

2015.g. 6 mēn. 156048 122822 30668 2558 

% 100 78,7 19,7 1,6 

  

2014.g. 6 mēn. 263007 230787 29741 2479 

% 100 87,7 11,3 1,0 
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Neto apgrozījums sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem: (EUR un %) 
 

 Neto 

apgrozījums 

kopā: 

Tai skaitā 

Krievija Baltkrievija Ukraina ES Latvija 

2015.g. 

6 mēn. 

156048  78193 5544  72311 

% 100  50.1 3.6  46.3 

  

2014.g. 

6 mēn. 

263007 74316  150109 6362 32220 

% 100 28.3  57.1 2.4 12.2 

 

 

 

 

2015. g.  

6 mēn.                       

2014. g. 

6 mēn.                   
 2. Pārdotās produkcijas ražošanas un sniegto pakalpojumu izmaksas 318186 326458 

 t.sk. - pārdoto preču  materiālu un pusfabrikātu pašizmaksa     

          ar transporta izdevumiem , muitas un ievednodevām 86354 169296 

        - darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana 118378 92215 

        - enerģētisko resursu izmaksas 19585 16563 

        - pakalpojumi saistībā ar ražošanas procesu 3450 7674 

        - inventārs un instrumenti 469 3443 

        - nolietojums 83713 18098 

        - dažādas saimnieciskās darbības  izmaksas 6237 19169 

       

  

 

3. Pārdošanas izmaksas kopā: 2114 5634 

 t.sk. - preču transportēšanas izdevumi 1967 5046 

        - pārējie izdevumi pārdošanai 147 588 

   

     

 4. Administrācijas izmaksas kopā:  24182 51171 

 t.sk. - darbinieku atalgojums un sociālā apdrošināšana 18048 41625 

         - sakaru izmaksas 710 846 

         - bankas pakalpojumi 744 1816 

         - maksa Fondu biržai 2605 2000 

         - izdevumi sakarā ar akcionāru sapulces sasaukšanu 387 366 

         - pārējie administrācijas izdevumi 1688 4518 

  

   
  5. Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi: 260005 68141 

         - pamatlīdzekļu  pārdošana  34250 11682 

 - atlīdzība par intelektuālā īpašuma izmantošanu 20000 10000 

        - materiālu pārdošana 516 19835 

        - metāllūžņu pārdošana 8808 9570 

        -pārcenošana, ieguldot pamatkapitālā 150900   

        - uz pārskata gadu  attiecināmie nākamo periodu ieņēmumi 41902 9222 

        - pārējie ieņēmumi  3629 7832 
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6. Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas:  34281 31499 

 t.sk. – neto zaudējumi no valūtu kursa svārstībām  23459 1826 

- materiālu krājumu izmaiņas 6205 19797 

         - pārējie izdevumi  4617 9876 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Valdes priekšsēdētājs:     _____________________________ Ē.Kaža 
            
               

      Valdes locekļi:  ______________________________G.Lubis 

         

 

                                             ______________________________M.Araslanovs              
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