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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Sabiedrības nosaukums

Akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava"

Sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40003045892, 1991.gada 5.decembrī, Uzņēmumu reģistrā, Rīga
40003045892, 2004.gada 26.augustā, Komercreģistrā, Rīgā

Juridiskā un biroja adrese

Gāles ielā 2, Rīgā, LV – 1015

Uzņēmuma pamatkapitāls

16 340 950 EUR

Asociētie uzņēmumi

AS "Tosmares kuģubūvētava" (49.72%)
Reģ.Nr.42103022837
Ģenerāļa Baloža ielā 42/44 , Liepājā, Latvija
SIA "Remars Granula" (49.80%)
Reģ.Nr.54103022521
Gāles ielā 2, Rīgā, Latvija

Darbības veids

Kuģu, jahtu, katamarānu, konteineru, roltreileru un tehnoloģisko
iekārtu būvniecība un remonts;
Ostas pakalpojumi;
Koka apstrāde, mēbeļu dizaina ražošana priekš dažādiem
funkcionāliem iemesliem.

NACE kods(-i)

3011, 3315

Sabiedrības valde

Sabiedrības padome

Einārs Buks
Jānis Skvarnovičs

Valdes priekšsēdētājs no 07.08.2017
Valdes priekšsēdētājs līdz 25.05.2017

Einārs Buks
Jekaterina Meļņika
Ainārs Tropiņš

Valdes loceklis līdz 06.08.2017
Valdes locekle
Valdes loceklis no 07.08.2017

Vasilijs Meļņiks
Padomes priekšsēdētājs
Aleksandrs Čerņavskis Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Pārskata gads

Linards Baumanis
Padomes loceklis
Valentīna Andrējeva
Padomes locekle
Gaidis Andrejs Zeibots Padomes loceklis
2017.gada 1.janvāris – 31.decembris

Iepriekšējais pārskata gads

2016.gada 1.janvāris – 31.decembris

Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta
vārds un adrese

“Nexia Audit Advice” SIA
LZRA Licence Nr. 134
Grēcinieku iela 9-3,
Rīga, LV-1050
Latvija
Marija Jansone
Zvērināta
revidente
Natālija Zaiceva
Sertifikāts
Nr.25
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.138
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AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA" 2017. GADA PĀRSKATS
GĀLES IELA 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892
VADĪBAS ZIŅOJUMS
Vispārīgs Sabiedrības raksturojums
AS „ Rīgas kuģu būvētava”(turpmāk tekstā – Sabiedrība) dibināta vairāk kā pirms 100 gadiem, un ir viena no
lielākajām kuģu būvētavām Baltijas jūras reģionā, kas veic kuģu remontus, kuģu būvi un citus pakalpojumus.
Sabiedrība ir Latvijas vadošais mašīnbūves uzņēmums.
Sabiedrība darbojas un ražošanas procedūras veic saskaņā ar starptautiskajiem kvalitātes kontroles standartiem –
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un LVS OHSAS 18001:2007.
Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata gadā
2017.gadā sabiedrības kopējais neto apgrozījums 12 853 528 EUR, t.sk. kuģu būve 2 430 657 EUR, kuģu remonts
10 315 549 EUR, (salīdzinot ar 2016.gadu kopējais neto apgrozījums 20 757 784 EUR, t.sk. kuģu būve 4 999 084
EUR, kuģu remonts 15 521 797 EUR).
Sabiedrība pārskata gadu ir pabeigusi ar bruto zaudējumu 1 239 978 EUR (2016.gadā bruto peļņa 1 212 811 EUR),
zaudējumi ir 308 216 EUR, (attiecīgi 2016.gadā peļņa 169 807 EUR).
2017.gadā Sabiedrība kopumā veica 49 kuģu (salīdzinājumam 2016.gadā – 71 kuģu) remontdarbus, tika uzbūvēti
un nolaisti ūdenī 5 kuģu korpusi (salīdzinājumam 2016.gadā –3 kuģu korpusi).
Sabiedrības izstrādājumu, pakalpojumu, kā arī izejmateriālu piegādātāji 2017.gadā būtiski nemainījās un to
izcelsmes valstis bija: Rietumeiropa, Igaunija, Lietuva, kā arī Latvija. Kuģu remonta jomā galvenie pasūtītāji bija
Skandināvijas valstis, Rietumeiropas un Latvijas kuģu īpašnieki, savukārt kuģu korpusu pasūtītāji bija Skandināvijas
valstu kuģu īpašnieki.
2017.gadā Sabiedrība turpināja iepriekšējos gados uzsākto investīciju programmu, ieguldot uzņēmuma ražošanas
iekārtu modernizācijā, kas sekmē uzņēmuma konkurētspēju. 2017.gadā investēti 2,5 miljoni EUR (2016.gadā - 1,7
miljoni EUR).
Sabiedrības pētniecības darbi un attīstības pasākumi
Sabiedrības valde sadarbībā ar sabiedrības padomi turpina tirgus izpētes darbus, piedalās starptautiskās izstādēs un
atbalsta programmās, lai apgūtu jaunus ražošanas sektorus un jaunus tirgus, kas nodrošinātu ražošanas jaudu
pilnīgāku noslodzi un darba ražīguma paaugstināšanu sabiedrībā.
Finanšu risku vadība
Sabiedrības finanšu riska vadības politika aprakstīta finanšu pārskata 42.pielikumā.
Turpmākā Sabiedrības attīstība
Izvērtējot esošo tirgus situāciju un sabiedrības iespējas, valde turpinās darbu, lai palielinātu remontējamo kuģu
apjomus, pilnveidotu mārketinga pasākumus, veiktu resursu optimizēšanas pasākumus ražošanas izmaksu
samzināšanai, reorganizējot iekšējās struktūrvienības, piesaistot profesionālus darbiniekus, kā arī plāno piedalīties
citu ražošanas virzienu iepirkumos.
2018. gadā sabiedrības valde turpinās iesākto darbu pie apkārtējās vides saglabāšanas pasākumiem, kā arī veikt
kapitālo remontu ražošanas ēkām, peldošajiem dokiem, celtņiem, velkoņiem un citiem pamatlīdzekļiem.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
2018.gada 21.maijā ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas lēmumu Sabiedrībai ir
piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra
Komercķīlu reģistrā.
2018.gada 28.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolēma pieņemt Sabiedrības iesniegto tiesiskās
aizsardzības procesa pieteikumu un ierosināt civillietu, tika noteikts termiņš līdz 2018.gada 30.jūlijam tiesiskās
aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem.
Citi notikumi laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai nav bijuši.
Priekšlikumi par Sabiedrības zaudējumu segšanu
Sabiedrības valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
Sabiedrības vārdā 2018.gada 15.jūnijā šo finanšu pārskatu parakstīja:
Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)
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Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
AS "Rīgas kuģu būvētava" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.
Sabiedrības vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu
pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 31.decembrī un tās
darbības rezultātiem un naudas plūsmu visos būtiskajos aspektos. Sabiedrības vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu
sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības metodes un ir
sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus, kas atspoguļoti pārskata 12. – 32.lapā. Sabiedrības
vadība tāpat apstiprina, ka iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, vadība ir piemērojusi darbības turpināšanas principu.
Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Sabiedrības aktīvu
saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.
Sabiedrības vadības vārdā:

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika
(Valdes locekle)

Rīgā 2018.gada 15.jūnijā
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Ainārs Tropiņš
(Valdes loceklis)
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KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS
Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.gadu, turpmāk –
Ziņojums, sagatavots, pamatojoties uz AS „Nasdaq Riga”, turpmāk – Birža, Korporatīvās pārvaldības
principiem un ieteikumiem to ieviešanai” 2010.gada 01.jūnija redakcijā. Ziņojumu sagatavojusi akciju
sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”, turpmāk – RKB, valde un izskatījusi akciju sabiedrības „Rīgas kuģu
būvētava” padome.
Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti uzņēmuma darbībai un 2017.gadā RKB
ievēroja lielāko daļu no tiem. Saskaņā ar principu „ievēro vai paskaidro” ziņojumā tiek sniegta informācija arī
par tiem principiem, kurus sabiedrība neievēro vai ievēro daļēji un par apstākļiem, kas attaisno to
neievērošanu.
Sabiedrības revīzijas komisija 2017.gadā faktiski nav darbojusies. Sabiedrības revīzijas komisijas
funkcijas pildīja Padome.
Šis ziņojums iesniegts Biržai vienlaicīgi ar RKB revidētā 2017.gada pārskata publicēšanu Biržas tīmekļa
vietnē.

Valdes priekšsēdētājs

E. Buks

Valdes locekle

J. Meļņika

Valdes loceklis

A.Tropiņš

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
Piezīmes

2017
EUR

2
3

12 853 528
(14 093 506)

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču
vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
t.sk.
- no citām personām
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
t.sk.
- citām personām

2016
EUR

20 757 784
(19 544 973)

(1 239 978)

1 212 811

4
5
6
7

(3 590)
(1 168 270)
1 942 206
(2 155 426)

(8 585)
(968 175)
1 220 791
(941 182)

8

100 652

101 500

9

100 652
(535 858)

101 500
(351 606)

(535 858)

(351 606)

(3 060 264)

265 554

(3 060 264)

265 554

2 752 048
(308 216)

(95 747)
169 807

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma
nodokļa
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākumu
nodokļa aprēķināšanas
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību
atlikumu izmaiņām
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Peļņa vai zaudējumi uz 1 akciju

(0.026)

0.014

Pielikums no 12. līdz 32.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

Ainārs Tropiņš

(Valdes locekle)

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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BILANCE
AKTĪVS

31.12.2017.
EUR

31.12.2016.
EUR

14 004
14 004

6 139
6 139

8 637 577
22 114 510
459 821

8 233 224
21 067 230
389 287

324 011
7 114
31 543 033

756 556
18 550
30 464 847

4 830 590
235
1 624 207
6 455 032

4 830 590
235
1 630 182
6 461 007

38 012 069

36 931 993

15
16
17

1 850 738
12 228
115 578
1 978 544

1 979 608
107 542
191 658
2 278 808

18
19
20
21
22

427 803
1 309 211
656 162
23 085
1 719 362
4 135 623

1 578 586
1 293 464
922 793
9 986
3 435 816
7 240 645

23

69 520

18 005

6 183 687
44 195 756

9 537 458
46 469 451

Piezī
mes

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Citi nemateriālie ieguldījumi
Kopā nemateriālie ieguldījumi

10

Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi:
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā pamatlīdzekļi

11

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

12
13
14

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Asociēto sabiedrību parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Kopā debitori
Nauda
Kopā apgrozāmie līdzekļi
KOPĀ
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BILANCE
PASĪVS

31.12.2017.
EUR

31.12.2016.
EUR

16 340 950
11 697 050

16 340 950
11 891 225

266 962

266 962

2 623 040
(308 216)
2 314 824
30 619 786

2 453 233
169 807
2 623 040
31 122 177

26

552 686
552 686

1 699
1 699

27
28

740 396
1 954 074
494 127
3 188 597

1 201 756
2 752 048
566 247
4 520 051

2 602 617
902 840
1 237 464
2 432 362
245 802

1 900 000
534 132
2 560 300
2 950 466
551 343

Piezī
mes

Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
Pārējās rezerves
Nesadalītā peļņa
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
pārskata gada peļņa vai zaudējumi
Nesadalītā peļņa kopā
Kopā pašu kapitāls

24
25

Uzkrājumi
Citi uzkrājumi
Kopā uzkrājumi
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā ilgtermiņa kreditori

29

Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Citi aizņēmumi

27
28
30
31
32

No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādi asociētajām sabiedrībām
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Pārējie kreditori
Nākamo periodu ieņēmumi
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori

33
34
29
35
36

Kopā kreditori
KOPĀ

1 262 452
629 706
72 120
11 746
437 578
9 834 687

936 814
817 554
72 120
18 617
484 178
10 825 524

13 023 284
44 195 756

15 345 575
46 469 451

Pielikums no 12.-32.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

Ainārs Tropiņš

(Valdes locekle)

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
Rezerves
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās
Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

2017

2016

16 340 950
16 340 950

16 340 950
16 340 950

11 891 225

12 056 273

(194 175)

(165 048)

11 697 050

11 891 225

266 962
266 962

266 962
266 962

2 623 040
(308 216)
2 314 824

2 453 233
169 807
2 623 040

31 122 177
30 619 786

31 117 418
31 122 177

Pielikums no 12.-32.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

Ainārs Tropiņš

(Valdes locekle)

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes)
2017
EUR

2016
EUR

14 731 022

19 978 887

(16 580 824)
(1 749 802)

(19 568 085)
410 802

(187 237)
(2 037 039)

(191 515)
219 287

(303 438)
1 500
7 207
(294 731)

(146 779)
111
23 841
18 543
(104 284)

3 913 060
(1 529 775)
2 383 285
-

50 000
(279 201)
(229 201)
3

(23)

51 515
18 005

(114 195)
132 200

(23)

69 520

18 005

Piezīmes
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības
izdevumiem
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Samaksātie procenti
Pamatdarbības neto naudas plūsma
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Pārskata gada neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigas

Pielikums no 12. līdz 32.lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

Ainārs Tropiņš

(Valdes locekle)

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
1. Grāmatvedības politikas kopsavilkums
Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumu".
Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar sākotnējās izmaksu uzskaites principu, izņemot attiecībā uz
peldošajiem dokiem (iekļauti pamatlīdzekļu sastāvā), kas uzrādīti pārvērtētajā vērtībā.
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas shēmai. Naudas plūsmas pārskats
sastādīts pēc tiešās metodes.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz tālāk tekstā minētajiem grāmatvedības uzskaites un
novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti arī iepriekšējā pārskata gadā, ja vien nav norādīts citādi.
Grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principi
Finanšu
pārskata
posteņi
novērtēti
atbilstoši
šādiem
grāmatvedības
principiem:
a) Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b) Ja vien nav noradīts atsevišķi, izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kā iepriekšējā gadā;
c) Novērtēšana veikta ar pietiekamu piesardzību, t.sk.:
- atzīta tikai līdz pārskata gada beigām iegūtā peļņa;
- ņemtas vērā visas zināmās un paredzamās saistības vai zaudējumi, kas radušies līdz pārskata gada
beigām, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp pārskata gada beigām un finanšu pārskata
sagatavošanas dienu;
- aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no tā,
vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
d) Ja vien nav norādīts atsevišķi, ieņēmumi un izmaksas ir atzītas pēc uzkrāšanas principa, proti, ņemot vērā
to rašanās laiku neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina izrakstīšanas vai saņemšanas datuma. Izmaksas
saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata gadā.
e) Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas un uzrādītas atsevišķi. Ieņēmumi un izdevumi uzrādīti
atsevišķi, izņemot peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas un no līdzīgiem darījumiem
(piem., valūtas kursu svārstību rezultāts vai ārvalstu valūtas iegādes un pārdošanas darījumu rezultāts)
uzradīšanu neto vērtībā.
f) Darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.
Atliktais nodoklis
Saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējuma maiņu pilnībā ir mainījusies uzņēmumu ienākuma
nodokļa aprēķināšanas kārtība un ir zudis atliktā nodokļa saistību aprēķināšanas pamats. Lai nodrošinātu
atbilstību likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu, uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas
ietekmi finanšu pārskatā Sabiedrība atspoguļo šādi:
- sagatavojot gada pārskatu par to pārskata gadu, kurā kļuvis zināms, ka nākamajā pārskata gadā būs spēkā
uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā noteiktais jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa
regulējums, izslēdz no bilances atliktā nodokļa saistību atlikumu, kas attiecas uz atskaitāmajām pagaidu
starpībām starp bilances aktīva vai pasīva posteņu vērtību finanšu pārskatā un to vērtību uzņēmumu
ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, kāda tā bija aprēķināta saskaņā ar iepriekšējo uzņēmumu
ienākuma nodokļa regulējumu. No bilances izslēgtās atliktā nodokļa saistību atlikumu summas norāda
peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību
atlikumu izmaiņām".
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro
Šis finanšu pārskats sagatavots eiro (EUR), kas ir Sabiedrības funkcionāla valūta un Latvijas Republikas
oficiāla valūta.
Visi pārskata gada darījumi ārvalstu valūtās tiek pārvērtēti eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli
noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtā tiek
pārrēķinātas eiro pēc Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā.
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Ārvalstu valūtu pārvērtēšana eiro (turpinājums)
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas
vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

USD
RUB
GBP

31.12.2017.
EUR

31.12.2016.
EUR

1.1993
69.393
0.8872

1.0541
64.3
0.8562

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un pakalpojumu vērtības kopsumma, atskaitot atlaides
un pievienotās vērtības nodokli.
Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:
Preču pārdošana - pēc nozīmīgu ar īpašumtiesībām raksturīgu risku un atlīdzību nodošanu pircējam;
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas - atbilstoši darījuma izpildes procentuālajai metodei;
Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām - saņemšanas brīdī;
Procentu ieņēmumi - atbilstoši uzkrājumu metodei;
Dividendes - brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
Pakalpojumu sniegšana, kuģu remonti un celtniecība
Ja var ticami aplēst tāda darījuma iznākumu, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu, ar darījumu saistītos
ieņēmumus atzīst, ņemot vērā līgumdarba izpildes pakāpi bilances datumā, aprēķinot līdz šim veiktā darba
līguma izmaksu īpatsvaru aplēstajās līguma kopējās izmaksās, izņemot gadījumus, kad šī attiecība neuzrāda
patieso līguma pabeigtības pakāpi. Līgumdarba, prasījumu un veicināšanas maksājumu izmaiņas līguma
ieņēmumos iekļauj, ja tās var ticami novērtēt un ir ticams, ka tās radīs ieņēmumus. Darījuma iznākumu var
ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:
• var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
• ir ticams, ka Sabiedrībā ieplūdīs ar darījumu saistītie saimnieciskie labumi;
• var ticami novērtēt, kādā izpildes pakāpē bilances datumā atrodas darījums;
• var ticami novērtēt radušās darījuma izmaksas un izmaksas, kas nepieciešamas darījuma pabeigšanai.
Ja būvniecības līguma iznākumu nevar ticami aplēst, līguma ieņēmumi tiek atzīti tikai radušos līguma
izmaksu apmērā, par kurām ir ticams, ka tās tiks atgūtas. Līguma izmaksas tiek atzītas par izdevumiem
periodā, kurā tās ir radušās.
Kad tas ir ticams, ka līguma kopējās izmaksas pārsniegs līguma kopējos ieņēmumus, gaidāmos zaudējumus
jāatzīst izmaksās nekavējoties peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā tiek iekļautas
izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Finanšu pārskatos
nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu.
Pārvērtēšanas rezultātā radusies starpība (atskaitot atlikto nodokli) tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī
“Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos
gados minētajā rezervē ieskaitīta attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot peļņas
vai zaudējumu aprēķinā. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā pamatlīdzekļu pārvērtēšanas
rezerves tiek attiecinātas par attiecīgu daļu no pārvērtētā pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma apjoma, bet
pie pamatlīdzekļu atsavināšanas vai likvidācijas rezerves tiek norakstītas par visu atlikušo vērtību.
Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz to lietderīgās kalpošanas
laika novērtējumu:
Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz EUR 150 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz
1 gadu. Nolietojums uzlabojumiem un pārējam inventāram, kuru vērtība nepārsniedz EUR 150, tiek
aprēķināts 100% apmērā pēc nodošanas ekspluatācijā.
Aktīva atlikusī vērtība un lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā koriģēts
katrā bilances datumā.
Ja aktīva bilances vērtība ir lielāka par tā atgūstamo summu, attiecīgā aktīva vērtība tiek norakstīta līdz tā
atgūstamajai summai.
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Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (turpinājums)
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances
vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas,
un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās
izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un
nodoti ekspluatācijā.
Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos nolietojums tiek aprēķināts uzlabojuma aplēstajā
lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks.
Finanšu nomā iegādātie aktīvi tiek nolietoti to sagaidāmās lietderīgās lietošanas laikā pēc tāda paša
principa, kā Sabiedrības īpašumā esošie aktīvi.
Peldošie doki ir uzrādīti patiesajā vērtībā, pamatojoties uz periodisku neatkarīgu vērtētāju vērtējumu,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un pārvērtēšanas zaudējumus.
Pārvērtēšanas brīdī uzkrātais nolietojums tiek izslēgts pret aktīva sākotnējo vērtību, neto summa tiek
iekļauta pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanas tiek veiktas pietiekami regulāri, bet ne retāk kā reizi 5 gados, lai
bilances vērtība būtiski neatšķiras no tās vērtības, kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību bilances
datumā.
Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitālā postenī "Ilgtermiņa
ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos gados
minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot peļņas vai
zaudējumu aprēķinā. Uz ieņēmumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā tiek attiecināta pamatlīdzekļu
likvidācijas brīdī.
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašums ir zeme, ēkas vai to daļas, ko tur Sabiedrība (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar
finanšu nomu), lai nopelnītu nomas maksu vai kapitāla vērtības palielināšanai, vai abos nolūkos, nevis
lietošanai preču ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, vai administratīvā nolūkā, vai arī pārdotu parastās
uzņēmējdarbības gaitā.
Ieguldījuma īpašumu atzīst par aktīvu tikai un vienīgi tad, ja ir ticams, ka Sabiedrībā ieplūdīs ar ieguldījuma
īpašumu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi un var ticami novērtēt aktīva iegādes izmaksas.
Ieguldījuma īpašumu sākotnēji novērtē pēc tā iegādes vērtības. Darījuma izmaksas tiek iekļautas sākotnējā
novērtējumā. Pēc sākotnējās atzīšanas visi Sabiedrības ieguldījuma īpašumi ir uzrādīti iegādes vērtībā,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazinājuma.
2017.gada pārskatā, lai uzlabotu sagatavotās bilances kvalitāti un ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likuma un uz likuma pamata izdoto MK noteikumu Nr.775 prasības, ir veikta posteņu
pārklasifikācija, pievienojot ieguldījumu īpašumus postenim – zemes gabali, ēkas un inženierbūves.
Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu.
Līdzdalība radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālā un pārējie finanšu ieguldījumi
Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50%
pamatkapitāla vai kuras tā kontrolē kādā citā veidā) sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības.
Kontrole ir spēja noteikt otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politiku.
Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet ne kontrole, parasti no
20% līdz 50% balsstiesību. Būtiska ietekme ir spēja piedalīties otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības
politikas lēmumu pieņemšanā, bet tā nenozīmē šo politiku kontroli vai kopīgu kontroli. Ieguldījumi
asociētajās sabiedrībās sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības.
Pārējie finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi citu sabiedrību pamatkapitālā ne vairāk kā 20% apmērā no
sabiedrības pamatkapitāla.
Pēc sākotnējās atzīšanas visi Sabiedrības ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrātos
zaudējumus no vērtības samazinājuma. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu bilances
vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības
samazinājumu. Zaudējumi no vērtības samazinājuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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Krājumi
Krājumi tiek uzrādīti zemākajā no iegādes vai neto realizācijas vērtības. Krājumu iegādes izmaksas ietver
pirkšanas cenu, ievedmuitu un citus nodokļus un nodevas, transportēšanas izmaksas, kā arī citas tieši
attiecināmas izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī. Krājumu
iegādes vērtību nosaka, izmantojot "pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodi. Neto realizācijas vērtība ir
parastās uzņēmējdarbības darbības gaitā aplēstā pārdošanas cena, no kuras atskaitītas aplēstās pabeigšanas
izmaksas un nepieciešamās pārdošanas izmaksas. Ja nepieciešams, tiek izveidoti uzkrājumi novecojušiem,
lēnas aprites vai bojātiem krājumiem.
Finanšu aktīvi
Aizdevumi
Aizdevumi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizdevumu izsniegšanu saistītās izmaksas.
Pēc sākotnējās atzīšanas visi aizdevumi tiek uzrādīti to amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās
procentu likmes metodi. Starpība starp izsniegto naudas līdzekļu apjomu un aizdevuma atmaksas vērtību
tiek pakāpeniski atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizdevuma perioda laikā.
Aizdevumi tiek uzrādīti īstermiņa debitoru sastāvā, ja to atmaksas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus pēc
bilances datuma.
Sabiedrība katrā bilances datumā novērtē, vai ir pieejama objektīva informācija, kas liecinātu, ka aizdevumu
uzskaites vērtība nav atgūstama. Sabiedrība individuāli izvērtē katru aizdevumu. Ja ir objektīvi pierādījumi
tam, ka ir noticis vērtības samazinājums, zaudējumu apjomu nosaka kā starpību starp aktīva uzskaites
vērtību un plānotās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, to diskontējot atbilstoši efektīvajai
procentu likmei. Vērtības samazinājuma rezultātā radušies zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķina postenī „Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas”.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā. Turpmāk tie uzrādīti amortizētajā iegādes
vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti
gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt parādus pilnā apmērā
atbilstoši sākotnēji noteiktajiem atmaksas nosacījumiem. Uzkrājums vērtības samazinājumam ir starpība
starp aktīva bilances vērtību un aplēstās nākotnes naudas plūsmas pašreizējo vērtību, to diskontējot
atbilstoši efektīvajai procentu likmei. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina
postenī „Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas”.
Ja nākamajā periodā pēc vērtības samazināšanās atzīšanas zaudējumu summa samazinās un šis
samazinājums var būt objektīvi saistīts ar notikumu pēc vērtības samazināšanās atzīšanas, tad iepriekš atzīto
zaudējumu no vērtības samazināšanās reversēšana tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pircēju un pasūtītāju parādi ir iekļauti apgrozāmajos līdzekļos, izņemot aktīvus ar atmaksas termiņu, kas
garāks par 12 mēnešiem, skaitot no pārskata perioda beigām.
Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas līdzekļiem kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un īstermiņa
bankas depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.
Uzkrātie ieņēmumi
Par uzkrātiem ieņēmumiem tiek atzīti nopelnītie ieņēmumi par pakalpojumiem, kas tika sniegti pārskata
periodā, bet par kuriem rēķins tiek izrakstīts nākamajā pārskata periodā.
Nākamo periodu izmaksas
Izmaksas, kas radušās pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem, tiek uzrādītas
kā nākamo periodu izmaksas.
Dividendes
Dividendes tiek atzītas Sabiedrības finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Sabiedrības dalībnieku pilnsapulce
apstiprina dividenžu izmaksāšanu.
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Aizņēmumi
Aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas.
Pēc sākotnējās atzīšanas visi aizņēmumi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās
procentu likmes metodi.
Starpība starp saņemto naudas līdzekļu summu un aizņēmuma dzēšanas vērtību tiek pakāpeniski atzīta
peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā.
Aizņēmumi tiek uzrādīti kā īstermiņa saistības, ja vien Sabiedrībai nav beznosacījuma tiesību, lai atliktu
saistību nokārtošanu vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
Aizņēmumu izmaksas
Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstošu aktīvu iegādi, būvniecību vai
ražošanu, proti, uz tādu aktīvu iegādi, kam obligāti nepieciešams būtisks laika periods, lai tie būtu gatavi
paredzētajai lietošanai vai pārdošanai, tiek pieskaitītas pie šo aktīvu izmaksu vērtības līdz brīdim, kad aktīvi
ir faktiski gatavi paredzētajai lietošanai vai pārdošanai.
Visas pārējās izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā,
uz kuru tās attiecas.
Nomas līgumi
Nomas darījumi, kas būtībā nodod nomniekam visus ar aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un
atlīdzības, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Visi citi nomas darījumi tiek klasificēti kā operatīvās
nomas darījumi.
Sabiedrība kā iznomātājs
Ja Sabiedrības aktīvi tiek iesaistīti operatīvajā nomā, nomas ieņēmumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, izmantojot lineāro metodi, nomas līguma periodā. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās
operatīvās nomas pārrunu un darījuma noslēgšanas laikā, tiek pievienotas iznomātā aktīva uzskaites
vērtībai,
un
tās
samazina
nomas
termiņa
laikā
atzīstamo
ienākumu
summu.
Ja Sabiedrība ir iznomātājs finanšu nomas darījumā, tad Sabiedrība iznomāto aktīvu atzīst bilancē kā
debitoru parādu, kas vienāds ar nomas maksājumu pašreizējo vērtību. Ieņēmumus no nomas atzīst peļņas
vai zaudējumu aprēķinā nomas līguma periodā, izmantojot pastāvīgu, periodisku atdeves likmi attiecībā uz
iznomātāja neto ieguldījumu finanšu nomā.
Sabiedrība kā nomnieks
Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
izmantojot lineāro metodi, visā nomas līguma periodā.
Ja Sabiedrība ir nomnieks finanšu nomas darījumā, Sabiedrība attiecīgo aktīvu atzīst bilancē pamatlīdzekļu
sastāvā un finanšu nomas saistības zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas
maksājumu pašreizējas vērtības. Katru nomas maksājumu sadala starp saistībām un finanšu procentiem, lai
panāktu nemainīgas procentu likmes piemērošanu finanšu atlikumam. Finanšu izmaksu procentu
maksājuma daļu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas termiņa laikā. Nomātā pamatlīdzekļa
nolietojumu aprēķina īsākajā no periodiem – aktīva lietderīgās lietošanas laikā vai nomas termiņā, ja vien
nav noteikti zināms, ka nomas perioda beigās Sabiedrība iegūs īpašumtiesības uz nomātajiem
pamatlīdzekļiem.
Dotācijas un finansiālais atbalsts
Pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa aktīvu izveidošanai saņemtais finansiālais atbalsts tiek uzskaitīts kā
nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai ar finansiālo atbalstu iegādāto
aktīvu lietderīgās izmantošanas perioda laikā. Pārējo finansiālo atbalstu un dotācijas izdevumu segšanu
attiecina uz ieņēmumiem tajā pašā periodā, kad finansējums saņemts un izpildīti visi būtiskie nosacījumi
dotācijas saņemšanai.
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos
kreditoru parādi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditoru
parādi tiek klasificēti kā īstermiņa saistības, ja maksājuma termiņš ir viens gads vai mazāk. Pretējā
gadījumā tie tiek uzrādīti ilgtermiņa saistību sastāvā.
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Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis
kāds pagātnes notikums, un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos
labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrība, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami
novērtēt.
Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti,
piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un
vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās
izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tiek atspoguļotas, atskaitot atgūtās summas.
Uzkrātās saistības neizmantotajiem darbinieku atvaļinājumiem
Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem ar
pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, papildus aprēķinot darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Nākamo periodu ieņēmumi
Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek
parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu
tiesību aktiem, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā taksācijas periodā gūtajam ienākumam
nodokļa likmi 15% apmērā.
Notikumi pēc pārskata perioda beigām
Bilancē tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata perioda beigām, kas sniedz papildu informāciju par
Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc
pārskata perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir
būtiski.
Aplēšu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi
Latvijas Republikas tiesību aktu prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatu, Sabiedrības vadība
novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatā un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un saistības finanšu
pārskata sagatavošanas dienā, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie
rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm
Tālāk tekstā ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī galvenie
aplēšu nenoteiktības cēloņi bilances datumā, kas izraisa nozīmīgu risku, ka nākamajā pārskata periodā
varētu rasties būtiskas korekcijas neto bilances aktīvu vai saistību uzskaites vērtībās:
Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem
Sabiedrības vadība izvērtē debitoru uzskaites vērtību un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā
veidojot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem.
Krājumu neto realizācijas vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē krājumu neto realizācijas vērtību, pamatojoties uz informāciju par sagaidāmajām
pārdošanas cenām un pārdošanas izmaksām, kā arī izvērtē krājumu fizisko stāvokli gada inventarizācijas
laikā. Gadījumos, kad krājumu neto realizācijas vērtība ir zemāka par krājumu pašizmaksu, krājumiem tiek
veidoti uzkrājumi.
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti katrā bilances datumā, un, ja nepieciešams, tie tiek
mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos Sabiedrības vadības uzskatus par aktīvu atlikušo lietderīgo izmatošanas
laiku, ņemot vērā tehnoloģijas izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko izmatošanas laiku un to fizisko
stāvokli.
Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas
norāda, ka aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst
zaudējumus no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes
izmantošanu, atsavināšanu vai pārdošanu.
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Aplēšu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi (turpinājums)
Peldošo doku pārvērtēšana
Sabiedrības vadība izvērtē, vai nav notikušas būtiskas patiesās vērtības izmaiņas attiecībā uz peldošajiem
dokiem, kuri tiek uzskaitīti pārvērtētā vērtībā.
Izsniegto aizdevumu uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē izsniegtos aizdevumus un novērtē to atgūstamību, nepieciešamības gadījumā
veidojot uzkrājumus šaubīgiem aizdevumiem.
Ieguldījumu asociēto sabiedrību kapitālā uzskaites vērtība
Sabiedrības vadība izvērtē ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā uzskaites vērtību un novērtē, vai
pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka minēto aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā to uzskaites vērtība.
Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības
samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes atdevi.
Kuģu celtniecības līgumu izpildes pakāpes noteikšana
Katrā bilances datumā Sabiedrības vadība izvērtē nepabeigto būvniecības līgumu izpildes pakāpi, kā arī ar
šo līgumu saistītos ieņēmumus un izmaksas.
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2. Neto apgrozījums
Pa darbības veidiem:
Kuģu remonts
Kuģu būve
Mašīnbūvniecība
Pārējie darbi
Kopā

NACE2 kodi
3011
3011
3315
3315

Pa ģeogrāfiskiem reģioniem:
Vācija
Dānija
Zviedrija
Krievija
Grieķija
Kipra
Monako
Norvēģija
Igaunija
Antigva
Bulgārija
Nīderlande
Beļģija
Anglija
Lietuva
Somija
Panama
Māršala salu Republika
Latvija
Spānija
Itālija
Libērija
Kopā

2017
EUR
10 315 549
2 430 657
106 428
894
12 853 528

2016
EUR
15 521 797
4 999 084
226 078
10 825
20 757 784

2017
EUR
474 230
2 037 649
230 263
984 727
1 579 902
277 565
288 859
661 781
584 111
242 626
527 053
3 847 223
52 055
68 376
262 500
7 955
467 582
15 082
212 086
31 903
12 853 528

2016
EUR
5 349 535
4 106 682
2 057 196
1 800 580
1 713 454
1 124 409
1 079 197
935 230
679 362
561 982
556 627
295 880
204 034
79 892
64 777
61 864
40 999
33 549
12 535
20 757 784

3. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
2017
2016
EUR
EUR
Materiālās izmaksas (izejvielas un materiāli, preču vērtība,
pakalpojumi no ārienes)
1 385 699
3 848 955
Apakšuzņēmēju pakalpojumi
4 879 613
6 308 997
Darba samaksa
3 963 402
4 543 289
Valsts sociālās apdrošināšanas obligatās iemaksas
906 195
1 033 581
Elektroenerģijas izmaksas
573 335
1 079 665
Siltumenerģijas izmaksas
813 337
714 119
Uzkratās neizmantotā atvaļinājuma izmaksas
(65 602)
53 833
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
703 128
1 043 254
Pārējās izmaksas
778 043
763 927
Nekustamā īpašuma nodoklis
156 356
155 353
Kopā
14 093 506
19 544 973
4.Pārdošanas izmaksas
2017
EUR
3 590
3 590

Reklāmas izmaksas
Kopā
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EUR
8 585
8 585
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5.Administrācijas izmaksas
2017
EUR
197 238
333 461
6 000
127 380
153 379
30 531
202 945
2 954
28 944
34 808
24 358
8 208
3 064
15 000
1 168 270

Padomes atlīdzība
Valdes atlīdzība
Revīzijas komitejas locekļa atalgojums
Administrācijas darba samaksa
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Reprezentatīvo automobiļu uzturēšanas izdevumi
Transporta izdevumi, komandējumi
Juridiskie pakalpojumi
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums
Reprezentācijas izdevumi
Sakaru izmaksas
Biroja uzturēšanas izmaksas
Apdrošināšana
Gada pārskata revīzijas izmaksas
Kopā

2016
EUR
221 044
129 732
165 758
117 943
34 267
111 519
68 522
36 552
30 612
23 047
10 322
3 357
15 500
968 175

6.Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi no nomas maksas
Neto ieņēmumi no valūtas pārdošanas
Materiālu realizācija
Kreditoru parādu atlikumu norakstīšana
Ieņēmumi no velkoņu pakalpojumiem
Ar Eiropas fondu projektu finansēšanu saistītie ieņēmumi
Ieņēmumi no ķīmijas analīzēm
Ieņēmumi no Cesijas līguma*
Pārējie ieņēmumi
Kopā

2017
EUR
545 317
569 107
219 812
21 112
72 120
664
462 268

2016
EUR
558 125
1 627
285 201
205 966
54 550
72 120
1 352
-

51 806

41 850

1 942 206

1 220 791

* Saskaņā ar 2017.gada 31.decembra Cesijas līgumu Sabiedrībai tiek nodotas prasījuma tiesības pret aizņēmuma
devēju 462 268,40 EUR apmērā, kā rezultātā tiek samazināti Sabiedrības citi aizņēmumi.

7.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
2017
EUR
6 996
451 588
486 333
75 336
53 958
11 344
340
1 465
1 799
7 262
30 276
552 686
109 534
366 509
2 155 426

Neto zaudējumi no pamatlīdzeklu atsavināšanas
Izdevumi iznomāto pamatlīdzekļu uzturēšanai
Uzkrājumi krājumiem
Materiālu iepirkšanas izdevumi
Izdevumi par velkoņu pakalpojumiem
Reprezentācijas izdevumu 60%
Medicīniskā apkalpošana
Materiālie pabalsti un dāvanas
Garantijas remontu izmaksas
Apbedīšanas izdevumi
Ziedojumi
Zaudējumi no valūtas pārdošanas
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Uzkrājumi parādiem par kuģu būves projektiem*
Pārējās izmaksas
Izdevumi saskaņā ar tiesas spriedumiem**
Kopā
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2016
EUR
4 090
516 350
5 300
248 913
33 647
48 663
10 655
12 708
9 000
2 773
9 787
190
7 810
31 296
941 182
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*2017.gada 31.decembrī tika izveidoti uzkrājumi parādiem par kuģu būves projektiem, kuri tika nodoti
pasūtītājam 2018.gadā.

** Naudas summas, kuras samaksātas neatzītiem kreditoriem saskaņā ar tiesas spriedumiem.
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
No citām personām
Procentu ieņēmumi par aizdevumiem
Kopā

2017
EUR

2016
EUR

100 652
100 652

101 500
101 500

2017
EUR

2016
EUR

305 767
206 454
12 736
10 901
535 858

217 611
116 214
4 150
13 631
351 606

9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Citām personām
Samaksātie procenti par aizņēmumiem
Samaksātā soda nauda
Samaksātie procenti par banku garantijām
Valsts nodeva
Kopā

10. Nemateriālie ieguldījumi

01.01.2016
31.12.2016
Nolietojums
01.01.2016
Aprēķināts
31.12.2016
Atlikusī vērtība
01.01.2016
31.12.2016
Sākotnējā vērtība
01.01.2017
Iegādāts
31.12.2017
Nolietojums
01.01.2017
Aprēķināts
31.12.2017
Atlikusī vērtība
01.01.2017
31.12.2017
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Datorprogrammas
EUR
351 950
351 950

Kopā
EUR
351 950
351 950

(296 492)
(49 319)
(345 811)

(296 492)
(49 319)
(345 811)

55 458
6 139

55 458
6 139

351 950
9 401
361 351

351 950
9 401
361 351

(345 811)
(1 536)
(347 347)

(345 811)
(1 536)
(347 347)

6 139
14 004

6 139
14 004

AS RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA 2017.GADA PĀRSKATS

GĀLES 2, RĪGA, LV-1015, LATVIJA, VRN 40003045892

11. Pamatlīdzekļi

Sākotnējā/
pārvērtētā vērtība
01.01.2016.
Iegādāts
Norakstīts
Pārklasificēts
31.12.2016.
Nolietojums
01.01.2016.
Aprēķināts
Norakstīts
Pārvietots *
31.12.2016.

Zemes
gabali, ēkas
un inženierbūves**

Avansa
maksājumi
par pamatlīdzekļiem

Tehnoloģiskās iekārtas
un ierīces

Pamatlīdzekļu
izveidošana
un
nepabeigtā
celtniecība

Pārējie
pamatlīdzekļi un
inventārs

Kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

13 631 709
11 356
(270)
33 721
13 676 516

9 562
8 988
18 550

32 248 592
(116 523)
839 218
32 971 287

525 090
1 144 539
(913 073)
756 556

1 740 465
(4 720)
40 134
1 775 879

48 155 418
1 164 883
(121 513)
49 198 788

- (11 169 257)
(652 985)
112 360
*(194 175)
- (( 11 904 057)

-

(5 118 279)
(325 263)
250
(5 443 292)

(1 305 498) (17 593 034)
(85 814)
(1 064 062)
4 720
117 330
(194 175)
(1 386 592) (18 733 941)

Atlikusī vērtība
01.01.2016.

8 513 430

9 562

21 079 335

525 090

434 967

30 562 384

31.12.2016.

8 233 224

18 550

21 067 230

756 556

389 287

30 464 847

Sākotnējā/
pārvērtētā vērtība
01.01.2017.
Iegādāts
Norakstīts
Pārklasificēts
31.12.2017.

13 676 516
613 670
14 290 186

18 550
3 306
(14 742)
7 114

32 971 287
(34 297)
1 745 174
34 682 164

756 556
2 056 647
(2 489 192)
324 011

1 775 879
(33 240)
145 090
1 887 729

49 198 788
2 059 953
(67 537)
51 191 204

Nolietojums
01.01.2017.
Aprēķināts
Norakstīts
Pārvietots
31.12.2017.

(5 443 292)
(209 317)
(5 652 609)

-

(11 904 057)
(498 797)
29 373
*(194 175)
(12 567 656)

-

(1 386 592)
(71 244)
29 928
(1 427 908)

(18 733 941)
(779 358)
59 301
(194 175)
(19 648 173)

8 233 224

18 550

21 067 230

756 556

389 287

30 464 847

8 637 577

7 114

22 114 510

324 011

459 821

31 543 033

Atlikusī vērtība
01.01.2017.
Atlikusī vērtība
31.12.2017.

Nekustamā īpašuma (ēku) kadastrālā vērtība uz 31.12.2017. – 5 723 487 EUR (31.12.2016. - 5 723 487 EUR).
Informācija par aktīviem, kurus izmanto kā nodrošinājumu aizņēmumiem ietverta 27. un 39. piezīmē.
* Pārskata gada nolietojums, par kuru tiek samazinātā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.
** Pārskata gadā veikta nekustamo īpašumu, kuru atlikusī vērtība uz 31.12.2017 sastāda EUR 520 171,
pārklasifikācija no apakšposteņa “ieguldījuma īpašumi” uz “zemes gabali, ēkas un inženierbūves”. Pārklasifikācijai
nav ietekmes uz finanšu rezultātu.
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Norakstīto, likvidēto un pārdoto pamatlīdzekļu rezultāts:
2017
EUR
67 537
(59 301)
8 236
1 240
(6 996)

Sākotnējā vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas/likvidācijas
Peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu realizācijas/likvidācijas

2016
EUR
121 512
(117 330)
4 182
92
(4 090)

12. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

Līdzdalības kustība:
Bilances
vērtība
31.12.2017

Līdzdalības
daļa

Pašu kapitāls
31.12.2017

AS "Tosmares kuģubūvētava"*
SIA "Remars Granula"
Kopā

EUR
3 630 590
1 200 000
4 830 590

%
49.72
49.80

EUR
209 731

Uzņēmums

Bilances
vērtība
31.12.2016

Līdzdalības
daļa

Pašu kapitāls
31.12.2016

EUR
3 630 590
1 200 000
4 830 590

%
49.72
49.80

EUR
5 941 916
227 371
6 169 287

Uzņēmums

AS "Tosmares kuģubūvētava"
SIA "Remars Granula"
Kopā

Peļņa/
(zaudējumi)
01.01.201731.12.2017
EUR
(17 640 )

Peļņa/
(zaudējumi)
01.01.201631.12.2016
EUR
21 899
(16 824)
5 075

Konsolidētais gada pārskats par 2017.gadu netiks sastādīts.
* Uz finanšu pārskata sagatavošanas brīdi nav pieejami AS “Tosmares kuģubūvētava” finanšu dati par
2017.gadu. Turēto AS “Tosmares kuģubūvētava” akciju tirgus vērtība uz finanšu pārskata sagatavošanas brīdi
ir ievērojami zemāka nekā ieguldījuma uzskaites vērtība.
13. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Uzņēmuma
nosaukums
AS "Baltic
International
Bank"
Kopā

Akciju vai
daļu vērtība
2017
7

7

31.12.2017

31.12.2016

2016
7

Skaits
33

EUR
235

Skaits
33

EUR
235

7

33

235

33

235

14. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Uzņēmuma nosaukums (aizdevuma
veids)

Aizdevumi studentiem par mācībām *
Parāds par AS "Tosmares
kuģubūvētava" akcijām **
Aizdevums (procentu likme 5%)
Kopā

Uzkrātie
procenti
- postenī
“Citi
debitori”
-

Valūtas
kursa
starpība

1 110 818

207 816

470 000
1 630 182

38 755
246 571

31.12.2016

49 364
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31.12.2017

Atmaksas
termiņš

43 389

2020-2029

-

1 110 818

2020.gads

(5 975)

470 000
1 624 207

2020.gads

(5 975)
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* Aizdevumi studentiem par mācībām ir par 0 % likmi, nodrošinājums ir galvojumi.
** Parāds par AS „Tosmares kuģubūvētava” akcijām ir ar 5% likmi. Parāds ir nodrošināts ar AS „Tosmares
kuģubūvētava” akcijām, kuras parāda nenomaksas gadījumā nonāks Sabiedrības īpašumā. Par nenomaksāto parādu
Sabiedrība aprēķina procentus – uz 31.12.2017 parāds par procentiem sastāda EUR 207 816, kas ir atspoguļots
postenī “Citi debitori” un nav nomaksāts.

15. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
31.12.2017.

EUR
1 696 728
56 948
28 896
28 111
32 916
11 623
8 370
9 622
1 058
1 659
612
349 495
(375 300)
1 850 738

Metāls, caurules, krāsainie metāli
Metīzi
Tehniskās gumijas izstrādājumi
Kabeļi
Iekārtu rezerves daļas
Lakas un krāsas
Troses
Kurināmais
Darba apģērbi
Saimniecības preces
Kokmateriāli
Citi
Uzkrājumi lēnās aprites un novecojošiem krājumiem
Kopā

31.12.2016.
EUR
1 680 018
63 431
29 535
30 938
33 491
15 078
11 240
9 637
1 297
2 899
1 387
475 957
(375 300)
1 979 608

Izmaiņas uzkrājumos lēnas aprites un novecojušiem krājumiem:
Pārskata gada sākumā
Uzkrājumu pieaugums
Neto izmaiņas,kas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēkinā
Pārskata gada beigās

2017
EUR
375 300
375 300

2016
EUR
370 000
5 300
(5 300)
375 300

16. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
31.12.2017.

31.12.2016.
EUR
EUR
Kuģu būves pasūtījumi
96 170
Kuģu remonta pasūtījumi
11 403
8 327
Mašīnbūves pasūtījumi
2 226
Dažādi
825
819
Kopā
12 228
107 542
Šajā postenī ir atspoguļoti pasūtījumi ar izpildes pakāpi līdz 10% (nulles cikls) no kontrakta vērtības.
17. Avansa maksājumi par krājumiem
31.12.2017.

EUR
115 578
115 578

Samaksātie avansi par preci
Kopā

31.12.2016.
EUR
191 658
191 658

18. Pircēju un pasūtītāju parādi
31.12.2017.

EUR
685 339
(257 536)
427 803

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem
Neto pircēju un pasūtītāju parādi

Šaubīgajiem debitoru parādiem izveidoti speciālie uzkrājumi 100% apmērā no to pamatsummas.
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31.12.2016.
EUR
1 805 846
(227 260)
1 578 586
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Izmaiņas uzkrājumos
Pircēju un pasūtītāju
parādi EUR
Uzkrājumi 31.12.2016.
Uzkrājumu palielinājums
Uzkrājumi 31.12. 2017.

227 260
30 276
257 536

Kopā
EUR
227 260
30 276
257 536

19. Asociēto sabiedrību parādi
* SIA "Remars Granula" parāds saskaņa ar cesijas līgumu
** SIA "Remars Granula" pamatsumma par aizdevumu
** SIA "Remars Granula" procenti par aizdevumu
Kopā

31.12.2017.7.
EUR
770 000
310 642
228 569
1 309 211

31.12.2016.

EUR
770 000
310 642
212 822
1 293 464

* Parāds saistīts ar cesijas līgumu starp AS „SEB banka”, AS „Rīgas kuģu būvētava” un SIA „Remars
Granula”. Parāds nodrošināts ar komercķīlu uz SIA „Remars Granula” krājumiem, ķermeniskiem
pamatlīdzekļiem un prasījuma tiesībām kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamām
sastāvdaļām. Nodrošinātā prasījuma apmērs sastāda 2 297 938 EUR. SIA "Remars Granula" ieķīlāto aktīvu
bilances vērtība uz 31.12.2017. ir 2 437 254 EUR.
** Aizdevumu procentu likme 5%, atmaksas termiņš pēc pieprasījuma. Nodrošinājums nav saņemts.

20. Citi debitori
31.12.2017.
EUR

Uzskaites vērtība
Bilances neto vērtība
Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Pievienotās vērtības nodoklis (33.pielikums)
Parāds par procentiem
Norēķinu personas parādi
Norēķini par darba algu
Norēķini ar pārējiem debitoriem
Kopā

31.12.2016.
EUR

656 162
656 162
391 977
15 683
246 570
482
1 450
656 162

922 793
922 793
372 321
297 772
168 893
44 980
23 652
15 175
922 793

31.12.2017.
EUR
-

31.12.2016.
EUR
343

21.Nākamo periodu izmaksas
Komandējuma izmaksas
Sabiedrības īpašuma apdrošināšana

Veselības apdrošināšana
Remonta izdevumi nomātajos pamatlīdzekļos
Autotransporta apdrošināšana
Pārējie
Kopā

16 164
1 984
105
3 414
1 418
23 085

9 643
9986

31.12.2017.

31.12.2016.

22.Uzkrātie ieņēmumi
EUR
1 719 362
1 719 362

Kuģu būves
Kuģu remonts
Kopā
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2 935 632
500 184
3 435 816
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23. Nauda
31.12.2017.
EUR
69 021
499
69 520

Naudas līdzekļi norēķinu kontos
Naudas līdzekļi kasē
Kopā

31.12.2016.
EUR
8 887
9 118
18 005

24. Informācija par sabiedrības pašu akciju kopumu
AS ''Rīgas kuģu būvētava'' dibināta 1991.gadā. Sabiedrības pamatkapitāla vērtība ir 16 340 950 EUR, kas sastāv no
11 672 107 parastajām uzrādītāja akcijām, vienas akcijas nominālvērtība sastāda 1.40 EUR. Uz 31.12.2017.
sabiedrības pamatkapitāls kopumā sastāv no 11 672 107 akcijām, no kurām 10 000 000 akcijas ir publiskās
apgrozības un 1 672 107 akcijas ir slēgtās emisijas.
Sabiedrības akcijas atrodas publiskajā apgrozībā un tiek kotētas AS NASDAQ Rīga Otrajā sarakstā. Visas akcijas
dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
Viena akcija dod tiesības uz 1 balsi akcionāru sapulcē.
Statūti grozījumi:
1. 1998.gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz EUR 15 651 590.
2. 1999.gada 30.decembrī sabiedrības pamatkapitāla palielināšana līdz EUR 16 607 912.
3. 2015.gadā maijā tika veikta pamatkapitāla denominācija. Pamatkapitāla lielums pēc denominācijas sastāda
16 340 950 EUR. Akciju skaits 11 672 107, akciju nominālvērtība 1.40 EUR.
AS ''Rīgas kuģu būvētava'' akcionāri
31.12.2017.

%

EUR
AS "Remars-Rīga"
Privātpersonas
Citas statūtsabiedrības

8 146 872
6 087 081
2 106 997

Kopā

16 340 950

49.86
37,25
12,89
100

31.12.2016
.
EUR

%

8 146 872
5 726 697
2 467 381

49.86
35.04
15.10

16 340 950

100

25. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
2017.
EUR
11 891 225
(194 175)
11 697 050

Perioda sākumā
Iekārtu pārvērtētas daļas nolietojums
Izmaiņas atliktā nodokļa saistībās
Kopā

2016.
EUR
12 056 273
(194 174)
29 126
11 891 225

Pieaicinot neatkarīgus licencētus ekspertus, Uzņēmums ir veicis savā īpašumā esošo peldošo doku
pārvērtēšanu. 2007.gadā SIA “Baltic Kontor” veica Sabiedrības nekustamā īpašuma (trīs peldošo doku)
novērtēšanu un veiktā novērtējuma rezultātā tika atzīts, ka pārvērtējamo peldošo doku tirgus vērtība uz
pārvērtēšanas brīdi 20.12.2007. varēja būt 17 107 000 EUR. Sabiedrības vadība uzskata, ka pamatlīdzekļu
vērtības paaugstinājums ir ilgstošs un to varēja novērtēt atbilstoši augstākajai vērtībai. Pārvērtēšanas rezultātā
radusies starpība 12 056 273 EUR tika iegrāmatota pašu kapitāla postenī „Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve”, kas tika samazināta par ar to saistīto uzkrājumu summu atliktā uzņēmumu ienākuma
nodokļa saistībām. 2012.,2014. un 2016. gados SIA “Baltic Kontor” veica kārtējo Sabiedrības īpašumā esošo
peldošo doku novērtēšanu, kā rezultātā tika atzīts, ka pārvērtējamo peldošo doku vērtība nav būtiski
mainījusies un pārvērtēšana netika veikta. Sertificētie vērtētāji, novērtējot peldošos dokus, izmantoja izmaksu
jeb aizvietojamības metodi, ņemot vērā peldošo doku tehnisko stāvokli, vecumu un aktīvu tehnoloģisko
lietderību, kā arī salīdzināja iegūto rezultātu ar tirgū pieejamo informāciju par šādu pamatlīdzekļu tirgus
vērtībām.
Uz 31.12.2017 pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta par summu, kas vienāda ar starpību starp nolietojumu,
kas aprēķināts, pamatojoties uz pamatlīdzekļa pārvērtēto vērtību, un nolietojumu, kas aprēķināts, pamatojoties
uz pamatlīdzekļa iegādes vērtību.
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26. Citi uzkrājumi
31.12.2017.
EUR
552 686
552 686

Kuģu būves projektiem
Kopā

31.12.2016.
EUR
1 699
1 699

2017.gada 31.decembrī tika izveidoti uzkrājumi parādiem par kuģu būves projektiem, kuri tika nodoti pasūtītājam
2018.gadā.
27. Aizņēmumi no kredītiestādēm
ABLV Bank AS

31.12.2017.
EUR

b) īstermiņa

1 700 000

31.12.2016.
EUR
1 900 000

Baltikums Bank AS (Blue Orange)
a) ilgtermiņa
b) īstermiņa
Kopā

740 396
902 617

-

3 343 013

1 900 000

1. 2017.gada 28.decembrī Sabiedrība ar AS „ABLV Bank” noslēdza Papildvienošanās pie 2013.gada
18.oktobrī noslēgtā Kredīta līguma Nr.13-FP-0207 par kredītlīniju apgrozāmo līdzekļu vajadzībām. Kredīta
atmaksas termiņš ir 2018.gada 30.decembris. Procentu likme 7 %. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa
sastāda EUR 2 470 000.
2. a) 2017.gada 28.martā Sabiedrība ar AS „Baltikums Bank” noslēdza Kredītlīnijas līgumu Nr.KLJ-39/2017.

Kredīta mērķis –metāla iepirkumu finansēšana ar kredītlimitu EUR 1 000 000. Kredīta atmaksas termiņš ir
2018.gads 27.marts. Procentu likme 6,5 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda EUR 1 500
000.
b) 2017.gada 31.martā Sabiedrība ar AS „Baltikums Bank” noslēdza Kredītlīnijas līgumuNr.KLJ-40/2017.
Kredīta mērķis – Bankas Garantiju izsniegšanai ar kredītlimitu EUR 2 500 000. Kredīta atmaksas termiņš ir
2019.gads 29.marts. Fiksētā procentu likme 3,0 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda
EUR 3 750 000.
c) 2017.gada 31.martā Sabiedrība ar AS „Baltikums Bank” noslēdza Overdrafta līgumu Nr.OJ-38/2017.
Kredīta mērķis – Saimnieciskās darbības vajadzībām ar kredītlimitu EUR 1 000 000. Kredīta atmaksas
termiņš ir 2019.gads 29.marts. Procentu likme 6,5 % gadā. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa sastāda
EUR 1 500 000.
Kā nodrošinājums noslēgta:
1. Hipotēka uz nekustamajiem īpašumiem. Ieķīlāto NĪ bilances vērtība uz 31.12.2017 sastāda EUR
5 897 180. Pirmās kārtas hipotēka uz peldošo doku Nr.170. Ieķīlāto doku bilances vērtība uz 31.12.2017
sastāda EUR 10 728 800.
2. Komercķīla uz visu Sabiedrības mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības
nākamās satāvdaļas. Ieķīlātās mantas bilances vērtība uz 31.12.2017 sastāda EUR 3 637 148.
28. Citi aizņēmumi
31.12.2017.
EUR
37 732
1 342
1 915 000
1 954 074

Ilgtermiņa aizņēmums ar 4% likmi*
Līzinga saistību ilgtermiņa daļa
Aizņēmums no ārvalstu fonda ar 6% likmi
KOPĀ: ilgtermiņa
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31.12.2016.
EUR
1 182 863
18 893
1 201 756
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Citi aizņēmumi
Īstermiņa aizņēmumi**
Līzinga saistību īstermiņa daļa
KOPĀ: īstermiņa

Kopā

886 556
16 284
902 840

510 350
23 782
534 132

2 856 914

1 735 888

* Ilgtermiņa aizņēmums saņemts no juridiskas personas ar atmaksas termiņu 2021.gads.
** Īstermiņa aizņēmumu kopsummu veido saņemtie aizņēmumi no juridiskām personām.
Neviens aktīvs nav ieķīlāts kā nodrošinājums.
Līzinga priekšmetu atlikusī vērtība uz 31.12.2017 - 17 626 EUR.
29. Nākamo periodu ieņēmumi
1)
Finansējums saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju 2013.gadā noslēgto līgumu par projekta
"Energoefektivitātes pasākumu veikšana ražošanas cehos" īstenošanu
2)
Finansējums saskaņā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
2012.gadā noslēgto līgumu par ES līdzfinansēto projektu „AS „Rīgas kuģu
būvētava” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija".
Kopā
Kopā ilgtermiņa daļa
Kopā īstermiņa daļa

31.12.2017.
EUR

31.12.2016.
EUR

328 196

371 398

238 051

266 969

566 247

638 367

494 127
72 120

566 247
72 120

31.12.2017.
EUR
1 237 406
0
58
1 237 464

31.12.2016.
EUR
2 544 200
15 191
909
2 560 300

31.12.2017.
EUR
1 850 020
582 342
2 432 362

31.12.2016.
EUR
1 895 808
1 054 658
2 950 466

31.12.2017.
EUR
230 672
15 130
245 802

31.12.2016.
EUR
546 438
4 905
551 343

2013.gadā tika saņemts finansējums 279 278 EUR, 2014.gadā 564 027 EUR.
30. No pircējiem saņemtie avansi
Par kuģu būvi
Par kuģu remontu
Pārējie
Kopā
31. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Parāds par pakalpojumiem
Parāds par materiāliem
Kopā
32. Parādi asociētajām sabiedrībām
AS "Tosmares kuģubūvētava" īstermiņa aizņēmums ar procentu likmi 6%
Parāds par pakalpojumiem
Kopā

2014.gadā Sabiedrība saņēma aizņēmumu ar atmaksas termiņu 2018.gads. Nav sniegta ķīla.
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33. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

01.01.2017.

Aprēķināts

Aprēķināta
soda un
nokavējuma
nauda/korekc.

EUR

EUR

EUR

(Samaksāts)/
atmaksāts

Pārvietots
uz/(no)
citiem
nodokļiem

31.12.2017

EUR

EUR

EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

293 691

1 532 102

11 129

(312 626)

(956 009)

568 287

Pievienotās vērtības nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Uzņēmējdarbības riska nodeva
Ievedmuitas nodoklis
Kopā

(297 772)
620 485
20 911
1 550
177
639 042

(1 060 535)
882 297
156 346
3 122
2032
4
1 515 368

54 567
8 812
38
6
74 552

(531 270)
(132 551)
(3 961)
(1 761)
(4)
(982 173)

1 342 624
(386 622)
(13)
(20)

(15 683)
639 457
53 518
736
454
1 246 769

Nodokļu parāds
936 814
Nodokļu pārmaksa*
(297 772)
* Nodokļu pārmaksa ir iekļauta bilances postenī „Citi debitori” (skatīt pielikuma 20.piezīmi).

1 262 452
(15 683)

34.Pārējie kreditori
31.12.2017.
EUR
405 759
201 888
22 059
629 706

Norēķini par darba samaksu
Norēķini par parādiem ar citiem uzņēmumiem
Norēķini ar atskaites personām
Norēķini par kredītkartēm
Ieturējumi no darba algas
Procentu maksājumi
Kopā

31.12.2016.
EUR
296 595
511 760
1 598
5 774
1 827
817 554

35. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes
Perioda sākumā
Izmaksāts
Norakstīts (termiņš virs 10 gadiem)
Perioda beigās

31.12.2017.
EUR
18 617

31.12.2016.
EUR
25 680

(6 871)

(7 063)

11 746

18 617

36. Uzkrātās saistības
31.12.2017.
EUR
242 299
180 279
15 000
437 578

Par pakalpojumiem
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Par finanšu parskatu revīziju*
Kopā

31.12.2016.
EUR
222 797
245 881
15 500
484 178

*Nekādus citus pakalpojumus zvērināts revidents sabiedrībai, izņemot gada parskata revīziju, nav sniedzis.
37. Personāla izmaksas un darbinieku skaits
2017
EUR
4 627 481
1 059 574
5 687 055

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kopā
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2016
EUR
5 059 823
1 151 524
6 211 347
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Tajā skaitā:
Ražošanā (pamatdarbībā) nodarbināto darba samaksa:
2017
EUR
3 963 402
906 195
4 869 597

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kopā

2016
EUR
4 543 289
1 033 581
5 576 870

Administrācijas darba samaksa:

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kopā

2017
EUR
127 380
28 500
155 880

2016
EUR
165 758
36 773
202 531

2017
EUR
333 461
78 663
412 124

2016
EUR
129 732
30 604
160 336

2017
EUR
197 238
44 982
242 220

2016
EUR
221 044
50 566
271 610

Atlīdzība valdei:

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kopā
Atlīdzība padomei:

Darba alga
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Kopā
Atlīdzība revīzijas komitejas loceklim
Kopā

6 000
1 234
7 234

-

Vidējais uzņēmumā nodarbināto skaits pārskata gadā

2017
446

2016
491

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

38. Notikumi pēc pārskata gada beigām
2018.gada 21.maijā ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas lēmumu Sabiedrībai ir
piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra
Komercķīlu reģistrā.
2018.gada 28.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolēma pieņemt Sabiedrības iesniegto tiesiskās
aizsardzības procesa pieteikumu un ierosināt civillietu, tika noteikts termiņš līdz 2018.gada 30.jūlijam tiesiskās
aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem.
Citi notikumi laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskatu parakstīšanas dienai nav bijuši,
kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2017.gada 31.decembri.
39. Ārpusbilances saistības un nozīmīgi līgumi

1. Sabiedrībai ar Rīgas brīvostas pārvaldi ir noslēgti zemes un piestātnes nomas līgumi. Līgumi ir spēkā līdz
2028.gada 31.augustam. Sabiedrībai pēc līguma termiņa beigām ir pirmtiesības uz līguma termiņa
pagarināšanu.
2. 2010.gada 28.decembrī tika noformēta Kuģa Obligācija Nr.EH 28.12.2010/KO par peldošo doku ķīlu par
labu AS „UniCreditBank” un tā ir spēkā līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kuģa obligācija ir izsniegta
kā nodrošinājums SIA „Eiroholdings” saistībām, kas izriet no 2008.gada 1.jūlija Kredītlīnijas līguma Nr.EH
01.07.2008/CL, kuras uz 2017.gada 31.decembrī sastāda 544 894 EUR. Nodrošināta prasījuma apmērs 4 183
243 EUR. Ieķīlāts ir peldošais doks 791, tas bilances vērtība uz 2017.gada 31.decembrī ir EUR 5 476 341.
Saskaņā ar vadības veikto novērtējumu, finanšu pārskata sastādīšanas laikā nepastāv varbūtība, ka saistību
nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana no Sabiedrības.
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3. 2014.gada 12.decembrī starp AS „Rīgas kuģu būvētava” un AS „ABLV Bank” tika noslēgts Hipotēkas
Līgums Nr.14-FP-0328/01 par hipotēku uz AS „Rīgas kuģu būvētava” nekustamo īpašumu un tā ir spēkā līdz
nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Nekustamie īpašumi ir ieķīlāti kā nodrošinājums AS „Remars-Rīga”
saistībām, kas izriet no 2014.gada 12.decembra Kredīta līguma Nr. 14-FP-032, kuras uz 2017.gada
31.decembrī sastāda 1 344 283 EUR. Nodrošinātā prasījuma apmērs - 2 860 000 EUR. Ieķīlāto mantu bilances
vērtība uz 31.12.2017. sastāda 6 100 569 EUR. Saskaņā ar Sabiedrības vadības veikto novērtējumu, finanšu
pārskata sastādīšanas laikā nepastāv varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko
labumu aizplūšana no Sabiedrības.
4. 2017.gada 14.decembrī tika noformēti Kuģa Obligācija Nr.2 par velkoņa „Orkāns” un Kuģa Obligācija Nr.3
par peldoša celtņa „CELTNIS 24” ķīlu par labu AS „Latvenergo” kā nodrošinājums AS „Rīgas kuģu
būvētava” saistības un tie ir spēkā līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Nodrošinātā prasījuma apmērs
EUR 190 000 un EUR 270 000. Ieķīlāto peldlīdzekļu bilances vērtība uz 2017.gada 31.decembrī sastāda:
velkoņa „Orkāns” EUR 189 687 un peldoša celtņa „CELTNIS 24” EUR 385 018.
5. Pret Sabiedrību ir iesākti vairāki tiesas procesi par prasību summu piedziņu. Pašlaik saistībā ar šiem
pieteikumiem notiek noklausīšanās un citas darbības, kas saistītas ar šo lietu izpēti un izskatīšanu. Šo apstākļu
iznākumu pašlaik nav iespējams noteikt, un līdz ar to finanšu pārskatā nav izveidoti uzkrājumi, kuru
nepieciešamība, iespējams, varētu izrietēt no šo apstākļu ietekmes.
40. Darījumi ar saistītajām pusēm
Saistītā sabiedrība vai saistītā
persona
AS „Remars-Rīga”
AS „Tosmares kuģubūvētava”
SIA „Remars-Granula”

Saistības veids

Būtiska ietekme
Asoc. sabiedrība
Asoc. sabiedrība

Pārdotās preces vai
sniegtie
pakalpojumi
EUR
482 899
354 076
0

Iegād. preces
vai saņem.
pakalpojumi
EUR
1 623 230
42 501
0

Pārējie
darījumi

836 975

1 665 731

79 500

Kopā

EUR
1 650
54 120
23 730

41. Priekšlikumi par Sabiedrības zaudējumu segšanu
Sabiedrības valde iesaka pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

42. Riska vadība
Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrības naudas līdzekļi un citi finanšu aktīvi nebūs pietiekami finanšu
saistību izpildei. Sabiedrības likviditātes riska pārvaldības mērķis ir nodrošināt atbilstošu likviditāti saistību
nokārtošanai noteiktajos termiņos, neuzņemoties nepieņemamus zaudējumus vai riskus Sabiedrības
reputācijai. Piesardzīgas likviditātes riska pārvaldības ietvaros Sabiedrība uztur atbilstošus naudas līdzekļus un
izmanto kredītlīnijas.
Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījuma partneris nespēs pildīt savas
saistības pret Sabiedrību. Kredītrisku galvenokārt rada pircēju un pasūtītāju parādi un naudas līdzekļi.
Sabiedrībai ir ievērojama kredītriska koncentrācija saistībā ar ārvalstu pircējiem. Sabiedrības politika ir
nodrošināties, lai darījumi tiek veikti ar pircējiem, kuriem ir atbilstoša kredītvēsture. Saskaņā ar celtniecības
un remonta līgumiem klientiem ir pienākums maksāt avansu no līguma summas. Vadība individuāli izvērtē
katra debitoru parāda atgūstamību un ja nepieciešams tiek veidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoriem. Debitori
finanšu pārskatā ir atspoguļoti neto vērtībā, atskaitot uzkrājumus nedrošiem parādiem.
Procentu likmju risks
Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam, jo tai ir kredītlīnijas saistības ar mainīgām procentu likmēm.
Netiek lietoti riska mazināšanas finanšu instrumenti.
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43. Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana
Sabiedrība 2017.gadu ir noslēgusi ar neto zaudējumiem EUR 308.2 tūkst. un uz 2017.gada 31.decembri
Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus par EUR 3 651.0 tūkst.
Sabiedrības darbības turpināšana ir atkarīga no finansiāliem rezultātiem turpmākajos periodos, no vadības
spējas nodrošināt Sabiedrības rentablu darbību un segt īstermiņa saistības, kā arī no Sabiedrības spējas
saskaņot tiesiskās aizsardzības plānu, kā arī noteiktajos termiņos segt saistības pret kredītiestādēm un pārējiem
tās kreditoriem, ievērojot visus norādītā plāna nosacījumus. Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots,
pamatojoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu.
44. Turpmākā Sabiedrības attīstība

Izvērtējot esošo tirgus situāciju un Sabiedrības iespējas, Sabiedrības valde turpinās darbu, lai uzlabotu finanšu
plūsmu, palielinātu remontējamo kuģu apjomus, pilnveidotu mārketinga pasākumus, veiktu resursu
optimizēšanas pasākumus ražošanas izmaksu samazināšanai, reorganizējot iekšējās struktūrvienības, piesaistot
profesionālus darbiniekus. 2018.gadā Sabiedrības valde plāno piedalīties metāla konstrukciju ražošanas un
citos iepirkumos.

Einārs Buks
(Valdes priekšsēdētājs)

Jekaterina Meļņika

Ainārs Tropiņš

(Valdes locekle)

(Valdes loceklis)

Alda Bērziņa
(Galvenā grāmatvede)

Rīgā, 2018.gada 15.jūnijā
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Akciju sabiedribas "Rigas kufu bEv6tava"
akcionEriem
Miisu atzinums ar iebildEm par finan5u p5rskatu
Esam veikuSi AS "Rlgas ku$u bUvEtava", reg,Nr, 40003045892 ("Sabiedribal pievienotaj6 gada
pErskata ietvert6 finanSu parskata no7. hdz 32, lapai reviziju. Pievienotais finanSu pErskats ietver:
bilanci 2017. gada 31. decembri,
peJnas vai zaudejumu apr6(inu par gadu, kas nosl€dzEs20L7. gada 31. decembri,
paSu kapitSla izmai;ru parskatu par gadu, kas noslddz5s20L7. gada 31. decembri
naudas pllsmas p6rskatu par gadu, kas nosledzas20LT. gada 31. decembri, ka ari

.
.
r
.
o

finanSu parskata pielikumu, kas ietver nozimlgu gramatvedibas uzskaites principu
kopsavilkumu un citu paskaidrojoSu inform6ciju.

MUsuprat, izpemot atzinuma ar iebildem pamatojuma rindkopE aprakst-rto apst5kJu iesp€jamo ietekmi
un nepilnigu inform6cijas atklSSanu, pievienotais finanSu pErskats sniedz patiesu un skaidru
prieKstatu par AS "Rlgas ku{u buv€tava" finansiElo stavokli 2017. gada 31. decembrl un par t6s

darbibas finan5u rezultEtiem un naudas pl[smu gada, kas nosledz6s 2017. gada 31. decembri
saskapa ar Latvijas Republikas Gada parskatu un konsolid6to gada p6rskatu likumu ("Gada p6rskatu
un konsolid€to gada parskatu likumst,

ntzinuma ar iebildEm pamatojums
M[s iecela par Sabiedribas20lT. gada finan5u p6rskata revidentiem tikai 2018. gada aprili, un t6p€c
mEs nepiedal-tj6mies krajumu sastava iekJauto izejvielu, pamatmaterialu un pallgmateridlu 2017. gada

31. decembra inventarizdcija, kuru bilances vEftIba Saja datumd bija EUR 1 850.7 t0kst, (sk. arl
finanSu pErskata 15. piezlmi), Mes nevarejam iegut nepiecieSamos pier6d-rjumus par 5o kr6jumu
atlikumu un to novErt€jumu, izmantojot alternat-ryas proced0ras. frdz ar to mEs nevar€j6m noteikt,
vai bija nepiecie5amas korekcijas attiecTba uz nor6dito krajumu v€rtibu 2017.gada 31, decembrT,
20L7.gada peJryas vai zaudejumu aprellin6 un pa5u kapitala izmaigu piarskat6 atspoguJoto darbibas
rezult6tu, kE ari 20L7. gada naudas plUsmas parskat6 atspoguJotajam neto naudas plUsmam no
pamatdarblbas.

20t7. gadd Sabiedriba darbojusies ar zaudEjumiem, un tas pamatdarbibas naudas plusma 2017. gadd
ir bijusi negatva, Turklat turpmEkas Sabiedrlbas saimniecisk6s darbibas rezult6ti bija iev€rojami
sliktaki, neka bija paredz€ts, un ir notikuSas iev€rojamas 'izmaipas, kas- nelabveligi ietekm€ja
Sabiedrlbu, skarot Sabiedribas saimnieciskas darbibas apjomu, kE arl veidu. Sie apst6kli norEda, ka
pamatlldzekJu sastava iekJauto 6ku, b[ivju, tehnologisko iekartu un ieridu, p6rEjo pamatl-rtCzekJu un
inventara, kE ari pamatlidzeklu izveidoSanas v6rtiba, kas 2017. gada 31. decembrl ir EUR 31 535.9
t0kt., iesp€jams, parsniedz to atgUstamo v€rtibu. Sabiedrlbas vadiba ir veikusi pamatlldzekJu vertibas
samazinajuma p6rbaudi un nav konstatejusi vertibas samazina5anos2017. gada 31, decembrl, Mums
nebija iespEjams p6rliecin5ties par vadibas izmantoto pierlEmumu pamatoUbu, prognoz€jot nakotnes
naudas plUsmas, tap€c mEs nevarejam g0t parliecibu par iespEjamE samazin6juma summu, kas butu
j6atz-tst 2017. gada 31. decembri izmantojot citas revTzijas procedUras, Turkl6t saskar;rd ar
Sabiedribas grdmatvedibas politiku (sk. 1., 11, un 25. piezimes), Sabiedriba uzskaita tehnologisko
iek6ftu un ier-rtiu sastava SabiedrTbai piederoSos dokus parv6rtEtaj6 vertib6, atskaitot uzkrEto
nolietojumu, llemot vErE Saja rindkop6 noraditos apstdkJus, mes nevar€jam parliecin6ties ari par ar 5o
parvErte5anas rezerves apmeru EUR 11 6e7.0 t0kst.
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2017. gada 31. decembri, kE ari noteikt, kddas korekcijas bUtu nepiecieSamas nor6ditaja posteni
2017. gadE.

2017. gada 31. decembri Sabiedriba uzr6dija ieguld-rjumu asoci€tds sabiedribas - AS "Tosmares
ku$ubUvetava" kapit6lE EUR 3 630.6 tUkst, apmera, kurS atbilstoii Sabiedribas politikai (sk. finanSu
parskata L., L2. piezlmes) ir atz-rts saskapd ar izmaku modeli. AS "Tosmares kugubuvEtava" darbibas
rezultEti period6, kas nosl€dzds2017. gada 31. decembrl k6 arT pec nor6d-rrtd datuma ir bijuii sliktaki
nek6 bija paredzEts noraditajam periodam, ka arl ir notikuSas ieverojamas izmaigas, kas nelabveligi
ietekm€ja nor5d-rto sabiedribu, un kas nordda uz ieguld-rjuma vErtibas iesp€jamo samazinajumu.
Saskag5 ar Gada pErskatu un konsolid€to gada p6rskatu likuma prasib6m attiecib6 uz aktivu vertibas
samazinS5anas p5rbaudi, ja pdrskata datuma 55das nor5des past5v, vadTbai bUtu jEaplES akUvu
atgUstam5 vErUba un jdaErst zaud6jumi no vErtibas samazind5anas, ja tEdi pastdv. Tadu 55das
apleses Sabiedribas finan5u p6rskat6 nav izdarTrtas. MEs nespEj6m noteikt, k6das korekcijas b[tu

j6veic finanSu pErskat6

5T ieguld-rjuma uzskaites vertibai, Sabiedribas 2017. gada darbibas rezult6tam
un pa5u kapitEla apmEram 2017. gada 31. decembrl

20L7. gada 31. decembra bilance ietver ieguld-rjumu asociEt6s sabiedribas - SIA "REMARS GRANULA"
pamatkapitdla EUR 1 200.0 t[kst., kas ir 5i ieguldljuma iegades izmaksas (sk, 12. piezlmi), kd ari
minEt6s sabiedribas par5dus EUR 1 309.2 tukst. (sk. 19. piezimi), kuriem bija butiski kaveti apmaksas
termili un kuriem 2017. gada 31. decembri netika izveidoti uzkrajumi verUbas samazindjumam.
MUsupr6t, lemot vErE to, ka minEtaj5 sabiedrlbd p€dEjos gados saimnieciska darbiba netika veikta,
minEtd ieguld-tjuma un debitora paradu vEftiba ir samazin6jusies. Mums netika sniegta pietiekama
informacija par sagaid6majdm n6kotnes naudas pl[sm6m no norEd-rtt6 ieguld-rjuma un debitora
parEdiem, lai izvErtEtu to atgUstamibu, m€s nevar6j6m g[t p5rliecibu par 5i ieguld-rjuma un 5o paradu
atg[stamo v€rUbu, pielietojot citas revzijas proced[ras. L-rdz ar to mums nebija iespejams ticami
noteikt zaudEjumu summu, kas bUtu j6atz-st vertibas samazin6juma rezultEtS, un kEdas korekcijas
butu jEveic Sabiedrlbas finanSu parskat5 5i ieguldijuma uzskaites vertibai un Siem debitora paradiem,
Sabiedribas 2017. gada darbTbas rezult6tam un paiu kapitEla apm6ram 20L7. gada 31, decembri,
LttCzlga situ6cija past6veja arT 2015. gada 31. decembri un 2016. gada 31. decembri, tFdEJ iepriekS6jo
revidentu atzinumi par norEditiem periodiem bija ar iebildi attieciba uz 5o apstakli.
Sabiedriba p6rskata gad5 nebija norellin6jusies par vair6kiem predr.t un pakalpojumu pieg6des
dartjumiem, kE arl citiem kreditoru paradiem, kuru apmaksas termi4S iestEjas parskata gad5, vai
ieprieKejos gados. 20t7. gada p6rskat6 Sabiedr-rbas vadiba nav apsverusi visu no Siem kreditoru
par6diem izrietoSo blakus prasijumu apmEru, ka ari nav atklSjusi attieclgu informaciju gada p6rskata,
l-rrCz ar to mes nevarEj6m parliecin6ties par iespejamo blakus pras-rjumu atziSanu vai neatzTsanu
Sabiedribas 2017. gada finanSu pdrskata.
AtbilstoSi Latvijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam ('iRevZiias pakalpojumu tikums") mas
veicEm reviziju saskap6 ar Latvijas Republik6 atz-iltiem starptautiskajiem revzijas standartiem (SRS).
MUsu pienakumi, kas noteiKi Sajos standaftos, ir turpm6k aprakstiti musu zipojuma sada!6 Revidenta
atbildiba par finaniu pa-rskata rev-zrju.
MEs esam neatkar-4gi no SabiedrTbas saskap6 ar Starptautisk6s Gr6matveZu etikas standartu padomes

izstr6ddta ProfesionSlu grEmatveZu Etikas kodeksa (SGESP kodeks) prasibam
pakalpojumu likum6 ieklautajEm neatkarlbas prasib6m, kas

ir piemerojamas

un

Revizijas

mUsu veiktajai finanSu

p6rskata revizijai Latvijas Republikd. Mes esam ieverojuSi ari SGESP kodeks6 un Revizijas
pakalpojumu likumE noteiKos parEjos profesionSlas etikas principus un objektivitEtes prasibas.
MEs uzskat6m, ka mUsu iegUtie revzijas pierEd-rjumi dod pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu musu
atzinumam ar iebild6m.
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Biitiska nenoteiktiba saistib6 ar Sabiedribas sp6ju turpin5t darbibu
PieverSam uzmanibu finan5u p5rskata 43. piezimei, kurd noradlts, ka gada, kas nosledz6s 2017. gada
31. decembri Sabiedribas darblbas rezult6ts bija neto zaudEjumi EUR 308.2 tUkst,, un ka 2017. gada

31. decembrT Sabiedrlbas istermiqa saistibas p5rsniedz tEs apgrozamos l-rdzekJus par EUR 3 651.0
piezimE, 2018. gada 28. maij6 RTgas pilsEtas Vidzemes prieGpilsetas tiesa
nol€ma ierosin6t AS "RTgas ku(u buvetava" tiesiskas aizsardzibas procesu/ un atbilstoii tiesas
lemumam AS "Rigas kugu biiv€tava" ir noteikts termi4S lrrCz 2018. gada 30. jUlijam tiesiskds
aizsardzTbas pasEkumu pl6na izstr6dS5anai un saskaqo5anai ar t6s kreditoriem, iesniedzot planu tiesa
apstiprind5anai, SabiedrTbas turpmakE darbiba ir atkar(7a no Sabiedribas spEjas saskar,rot tiesiskas
aizsardzibas pldnu, kE arl noteiktajos termipos segt saistibas pret kreditiest5dEm un parejiem t6s
kreditoriem, ievErojot visus nor6dTt5 plana nosacrjumus. Sie notikumi un apstdkJi, kE ari citi
38, piezlme raksturotie aspekti norEda uz b[tisku nenoteiktibu saisUbd ar Sabiedribas spEju turpin5t
savu darbibu, Sis finanSu p6rskats ir sagatavots, pamatojoties uz darbibas turpind5anas piepemumu,
un taj6 nav iekJauti nekadi labojumi, kas var6tu b[t nepiecieSami, ja darbibas turpinaSanas

t[kst, Kd izklSstits 38.

piegEmums nebutu piemErots. M€s neizsak6m turpm6kas iebildes attiecib6 uz 5o apstakli.

ApstEik!u akcentEjums
PievEr5am uzmanibu finanSu p6rskata 39. piezimei. Pret SabiedrTbu ir s5kti vair5ki tiesas procesi par
prasibu summu piedzi;ru. PaSlaik saisUb6 ar Siem pieteikumiem notiek noklauslsanas un citas
darblbas, kas saist-rtas ar 5o lietu izp6ti un izskatiSanu, 5o apst6kJu iznakumu pa5laik nav iespEjams
noteiK, un lldz ar to finan5u p6rskat6 nav izveidoti uzkr6jumi, kuru nepiecieSamlba, iespEjams, varetu
izrietEt no 5o apstakJu ietekmes. MEs neizsakEm turpmdk6s iebildes attiecib6 uz 5o apst6kli,

Galvenie revizijas jautSjumi
Galvenie revizijas jautdjumi ir tddi jaut6jumi, kas, pamatojoties uz m[su profesionElo spriedumu,
p5rskata perioda finaniu pErskata revzij6 bija visnozlmig6kie. Sie jautdjumi kopumd tika apskat-ti
finaniu p6rskata revzijas kontekstS, kE arT kopumE apsv6rti, sagatavojot atzinumu par 5o iinan5u
p6rskatu, t6pec atseviSlu atzinumu par Siem jautajumiem mEs neizsakEm.
Papildus jaut6jumiem, kas ir aprakst-rtti sadaJS A2inuma ar bbildEm pamatojums, sadaJa Bntiska
nenoteiktlba saistlba- ar Sabiedribas speju turpindt darblbu un sadaJ5 Apstdk/u akcentdjums, mEs
esam noteiku5i zemdk minEtos jautdjumus kE galvenos jautdjumus, par kuriem ir jasniedz informacija
mUsu zilojum6:

20L7. gadE tika veiKas izmaipas Sabiedrlbas
valdes sastdvS, mainijEs Sabiedribas valdes
prieKsed€t6js, ke arT p6rskata gad6 brja
noverojama darbinieku skaita samazin6Sands.

Veicot revizijas procedUras, cita starpE m€s:

. testejam kontroles kombinacij6 ar
detaliz€taj6m proced0r6m attiecTba

2018, gada janv6ri mainrj6s Sabiedribas galvenais
gramaWedis.

Pamatojoties uz faktu, ka mainij6s valdes
prieKsEdEtEjs un galvenais grEmatvedis, kas
atbild par Sabiedrlbas finaniu

uz

galvenajiem saimnieciskas darbTbas cikliem,

t,sk.,

iepEmumiem, iepirkumiem, darba

algas apr€llin55anu;

o

izvErtejdm kompens6joSus pas6kumus
attiecib5 uz izmaip5m ieKEjEs kontroles
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sagatavoSanu, past6v

lielSK neatbilsUbu risks
kontroJu funkcionE5anu un
gr6matvedibas uzskaiti un finan5u pErskatu

attiecib6

uz

sagatavo5anu
ietekmes

5i

personala maipas potenciElas

deJ,

Darbinieku skaita samazinSSan5s var b[tiski
ietekmet Sabiedribas speju izpild-tt pasut-rjumus
laiclgi un kvalitativi, jo viens no noteicoSajiem
faktoriem darblbas nodroSinaSanai nozare, kurE
darbojas Sabiedriba, ir darbinieku specifiskas
zin65anas ku(u remontu veiKanS, metElapstr6dE
u.tml.

sist€md saskaqE

ar

pdrmaipEm personEla

jomS;

m[su revizijas komandu
nepiecie5amibu saglab6t

Tpa5i instruEjam

attieclb5

uz

augstaku profesionalo

skepticismu,

akcentejot savu uzmanibu uz detalizEto
testu rezult6tiem;

iztaujaj5m Sabiedribas vadibu par to, ka
darbinieku skaita samazinSSana ietekmE
Sabiedribas darblbas modeli un spEju
nodroiin5t darbu izpildi.

ar

Lrdz
darbinieku skaita samazinESanos,
SabiedrTba veica atbilstoSas izmaipas t6s ieKEjas
kontroles sist€m5, sag la b6jot tds fu n kcionEsa n u.

CitiapstSk!i
AS "RTgas ku$u buvetava" finanSu p6rskata par gadu, kas beidz6s 2016, gada 31. decembrl, reviziju
veica cits revidents, kas par 5o p6rskatu 2017. gada24. aprrh sniedzis modificEtu atzinumu.

Zi;ro5ana par citu informdciju
Par citu inform6ciju atbild sabiedribas vadlba. citu informdciju veido:
informdcija par sabiedrlbu, kas sniegta pievienotajE gada pErska[E 3. lapE,
vadibas ziqrojums, kas sniegts pievienota gada parskata 4.lapE,
pazinojums par vadlbas atbildibu, kas sniegts pievienot6 gada p6rskata 5. lap5,

o
o
.
.

paziDojums par korporat-wo pdrvaldibu, kas sniegts pievienotE gada p6rskata 6. lap6, kas
sagatavots ka atsevi5ka gada p6rskata sast6vdaJa, nor6dot m5jaslapas adresi internetd, kur
pazi4ojums par korporat-vo p6rvaldibu ir publiski pieejams elektroniskE veida.

MUsu atzinums par finanSu parskatu neattiecas uz gada p6rsk6t6 ietverto

citu informEciju, un m6s

nesniedzam par to nek6da veida apliecin6jumu, izpemot to, k6 nor6dlts m0su zi;rojuma sadaj6 tJz citu

informa-ciju attiecina-mas citas zi;toianas prasibas saska;td

ar

Latuijas Republikas tiesibu aktu

praslbdm.

Saistib6 ar finan5u pdrskata reviziju mUsu pienakums ir iepaz-rties ar citu inform6ciju un, to darot,
izv6rt6t, vai 5I cita informEcija butiski neatS[iras no finanSu p6rskata inform6cijas vai no m[su
zin6San6m, kuras m€s ieguv6m rev-zijas gait6, un vai ta nesatur cita veida butiskas neatbilsUbas.
Ja, balstoties uz veikto darbu un pemot vErE revizijas laik6 g[tEs zi;ras un izpratni par Sabiedrlbu un
t6s darblbas vidi, m€s secin6m, ka cita informacij5 ir bUtiskas neatbilstibas, m[isu piendkums ir zi;rot
par Sadiem apstakJiem, MUsu uzmanTbas lok6 nav n6kuii apstEkJi, par kuriem butu jdzi;to, iz4emot
rindkop6 Atzinuma ar iebildEm pamatojums nor6d-r1to.
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citu informEciju attiecin5riras citas zi4o5anas prasibas saska46 ar LaWijas Republikas
tiesibu aktu prasib6m
Uz

Papildus SRS noteiKaj6m prasibam, saskap6 ar Revizijas pakalpojumu likumu mDsu pienEkums ir
sniegt viedokli, vai Vadibas zipojums ir sagatavots saska4S ar ta sagatavo5anu reglamentejoSd
normat-wd akta, Gada pdrskatu un konsolideto gada p5rskatu likuma, prasibdm.
Pamatojoties vienlgi uz m0su revaijas ietvaros veiktajam procedurdm, m[supr6t:

o
.

Vadlbas zi4ojum5 par p6rskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u pdrskats, sniegta
inform5cija atbilst finanSu pErskatam, un
Vadibas zipojums ir sagatavots saskagE ar Gada pdrskatu un konsolidEto gada p5rskatu
likuma prasibam.

ar Revizijas pakalpojumu likumu m[su piendkums ir ari sniegt viedokli, vai pazi;rojum6 par
korporat-wo p6rvaldibu ir sniegta inform6cija saska46 ar Latvijas Republikas Finan5u instrumentu
tirgus likuma ("FinanSu instrumentu tirgus likums') 56.1 panta pirm6s daJas 3.,4.,6.,8. un 9. punkt6,
kE ari 56.2 panta otrEs daJas 5. punK6 noteiktajam prasib6m un vai taj6 ir iekJauta 56.2 panta otr6s
dafas 1., 2.,3., 4.,7. un B. punkta noteikt6 inform6cija.
Saska4E

M[supr6t, pazi;tojumE par korporatTvo parualdlbu

ir

sniegta inform6cija saska;rE ar Finaniu
instrumentu tirgus likuma 56.1 panta pirmds dajas 3., 4.,6., B. un 9. punkta, kE ari 56.2 panta otras
daJas 5. punktd noteiktajam praslb5m un ir iekJauta 56.2 panta otr6s daJas 1., 2.,3., 4.,7. un B.
punK6 noteikta inform6cija.

Vadibas
pdrskatu

un personu, kur5m uzticEta Sabiedribas pdrraudziba, atbildiba par

finan5u

Vadiba ir atbildlga par tada finan5u p6rskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekSstatu, sagatavoSanu
saskatld ar Gada parskatu un konsolidEto gada parskatu likumu, k6 arl par tadas iekSejEs kontroles
sist€mas uzturE5anu, kEda saskap6 ar vadibas viedokli ir nepiecieSama, lai bOtu iespEjams sagatavot
finanSu parskatu, kas nesatur ne krapianas, ne k![das dEJ izraisitas bDtiskas neatbilstibas.

Sagatavojot finanSu p6rskatu, vadlbas pien6kums ir izvErt€t Sabiedrlbas spEju turpin6t darblbu, p6c
nepiecieiamlbas sniedzot informEciju par apst6kJiem, kas saist-rti ar Sabiedr-rbas sp6ju turpinat darbibu
un darbibas turpin6Sanas principa piemero5anu, ja vien vadiba neplSno Sabiedribas likvidaciju vai t6s
darbibas izbeigSanu, vai arl tai nav citas reSlas alternat-rvas ka SabiedrTbas likvid6ciia vai darbibas
izbeigiana.

Personas, kuram uzticEta Sabiedribas parraudziba,

ir atbildlgas par Sabiedribas finanSu

pdrskata

sagatavoSanas procesa uzraudzlbu.

Revidenta atbildiba par finaniu p6rskata rwiziju
MUsu m€r(is ir iegut pietiekamu p6rliecibu par to, ka finanSu p6rskats kopum6 nesatur kJUdas vai
krdp5anas dEJ izraisitas bUtiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zipojumu, kura izteikts atzinums.
Pietiekama p5rlieclba ir augsta lime;ra p6rlieciba, bet tE negarantE, ka revtzijd, kas veikta saskapa ar
SRS, vienm6r tiks atklata bUtiska neatbilsUba, ja t5da past6v. NeatbilsUbas var rasties kr6pSanas vai
kJudas deJ, un tds ir uzskat6mas par butiskam, ja var pamatoti uzskaUt, ka tEs katra atseviS(i vai visas
kopa varEtu ietekmEt saimnieciskos lEmumus, ko lietot6ji pie1em, balstoties uz 5o finanSu pSrskatu.
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Veicot reviziju saskap6 ar SRS, visi revizijas procesa gaitE mEs izdar6m profesion5lus spriedumus un
saglab5jam profesiondlo skepticismu. Mes ari:

o

.
o
.
'
o

identific€jam un izveftejam riskus, ka finanSu pErskata varetu bUt krEp5anas vai kJUdas de!
izraisltds bUtiskas neatbilstibas, izstr6d6jam un veicam revTzijas procedIras 5o risku
mazin6Sanai, kE arl iegustam revzijas pierdd-rjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoiu
pamatojumu mUsu atzinumam. Risks, ka netik atklatas butiskas neatbilstTbas kr6pSanas dEJ,
ir augstdk neka risks, ka netik atklatas kJtidas izraislrtas neatbilstibas, jo krapSana var ietveft
slepenas norunas, dokumentu viltoSanu, inform6cijas neuzrEdl5anu ar nodomu, inform6cijas
nepatiesu atspoguJoSanu vai ieKEjas kontroles pErkdpumus;

iegustam izpratni par iek56jo kontroli, kas ir bltiska revizijas veikianai, lai izstr6d6tu
konkretajiem apst6kJiem atbilstoias revizijas proced[iras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
Sa bied ribas iek5€j6s kontroles efektivit6ti;
izv€rtEjam pielietoto grEmatvedlbas politiku atbilstibu un gr6matvedibas aple5u un attiecigEs
vadlbas uzr6d-rtds informacijas pamatotibu;

izdar6m secindjumu par vadTbas piem€rot6 darbibas turpinSSanas principa atbilstTbu, un,
pamatojoties uz ieg0tajiem revlzijas pieradijumiem, par to, vai past5v bUtiska nenoteiktiba
attiecib6 uz notikumiem vai apstEkJiem, kas var radTt nozimigas Saubas par Sabiedribas speju
turpindt darbibu. Ja mes secinEm, ka b[tiska nenoteiktiba pastEv, revidentu ziqojum6 tiek
v€rsta uzmanlba uz finaniu p6rskatE sniegto inform5ciju par 5iem apstEkJiem, vai, ja 55da
inform6cija nav sniegta, mds sniedzam modific€tu atzinumu. MUsu secin6jumi ir pam-atoti ar
revizijas pier6d-tjumiem, kas ieg[ti l-rdz revidentu zipojuma datumam. Tomer n6kotnes
notikumu vaiapstEkJu ietekm6 Sabiedriba savu darblbu var partraukt;
izvErt€jam visp6rEju finanSu p6rskata strukt[ru un saturu, ieskaitot atklSto informaciju un
skaidrojumus pielikuma, un to, vai finaniu pErskats patiesi atspoguJo parskata.pamat6 esoSos
dar-rjumus un notikumus.

Mes sazin6mies ar personam, kur6m uzticEta Sabiedribas p6rraudziba; un, cita starpa, sniedzam
informaciju par plSnoto revizijas apjomu un laiku, kE ari par svar-4giem revlzijas novErojumiem, taj6
skait5 par bOtiskiem iekSEjEs kontroles trUkumiem, k6dus mes identificejam revizijas laik5,
Personam, kurdm uzticEta Sabiedrlbas p6rraudziba, mEs sniedzam pazipojumu par to, ka mEs esam
izpild-tju5i saistoS6s €tikas praslbas attiecibd uz neatkarTbu un objektivit6ti, un lai sniegtu inform6ciju
par vis5m attiecib6m un citiem apst6kJiem, kurus varetu pamatoti uzskaUt par t6diem, kas var6tu
par droiibas pasakumiem 55das ietekmes
ietekm€t mUsu neatkarlbu, un,
nepiecieSams

ja

-

ierobeZoSanai.
No visiem jautajumiem, par kuriem esam zigojuSi persondm, kur6m uzticEta Sabiedribas pErraudzlba,
nosak6m tos jautEjumus, kurus uzskatam par visbiitiskEkajiem p6rskata perioda finanSu pErskata
revizijai un kas tdd6J uzskatEmi par galvenajiem revizijas jautdjumiem. Mes izklsst6m 5os jautdjumus
revidentu zipojumS, izpemot, ja tiesTbu aktos liegts publiskot 5adu inform6ciju, ka ari izpemot tos loti
retos gad-tjumus, kad uzskat6m, ka attiecigais jautEjums nav uzrad6ms milsu zi4ojumE, jo ir pamatoti

paredzams, ka sabiedrlbas intereSu ieguvums no 55das informEcijas publiskoSanas neatsvertu t6s
izpauSanas d6l raduSas negat-v6s sekas.
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Citi pazipojumi un apstiprin5jumi, kas iekfaujami revidentu zi;rojumE saskaqr5 ar Lapijas
Republikas un Eiropas Savienibas normativo aktu prasibdm sniedzot revizijas
pakalpojumus Sabiedribdm, kas ir sabiedriskas nozimes struktliras
2018' gada 17. aprlli personas, kurEm uzticEta Sabiedribas p6rvaldiba, iecEla m0s, lai m€s veiKu
AS"Rigas kugu bUvEtava" finanSu pErskata par gadu, kas nosl€dzls 20L7. gada 31. decembri,
rev7iju. Kop6jais nepdrtrauktais musu revizijas uzdevumu sniegSanas termi4S ir 1 gads, un tas ietver
p6rskata periodu par gadu, kurS noslEdzds20LT. gada 31. decembrl.
M€s apstiprin6m, ka:
mUsu revidentu atzinums saskan ar papildu
komitejai un Padomei;

.
.

zilojumu, kas tika iesniegts Sabiedribas Revizijas

ka nor6d-rrts Revlzijas pakalpojumu likuma 37.6 pant6, mes neesam Sabiedrlbai snieguSi ar
reviziju nesaist-ttus aizliegtus pakalpojumus (NRP), kas minEti ES Regulas (ES) Nr. 537120L4
5. panta 1. punktS. Veicot revziju, m€s saglabdjdm neatkarTbu no revidetas sabiedrlbas.

Revizijas projekta, kura rezult6td tiek sniegts 5is neatkar-.gu revidentu zipojums, atbildiga zv6rin6t6
revidente ir Marija Jansone.

SIA "Nexia Audit Advice"
Zv€rin6tu revidentu komercsabiedriba, licences Nr, 134
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Jansone
locekle,
atbildlgd zvErinEta revidente,

&*=*

Marija

Andrejs Ponomarjovs,

Valdes

Valdes prieKsedEt6js,
generEldirektors

seftifik6ta Nr. 25
RTga, Latvija
2018. gada 20. jtlnijd
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