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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018. pārskats

INFORMĀCIJA par SABIEDRĪBU

Sabiedrības pilns nosaukums AS "VEF Radiotehnika RRR"

Sabiedrības juridiskais statuss Publiska akciju sabiedrība

Vienotais reģistrācijas Nr., vieta un 

datums

Sabiedrības juridiskā adrese un Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067

tālrunis  

NACE pamatdarbības kods 26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

68,20 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par

atlīdzību vai uz līguma pamata

AS padomes locekļu sastāvs

Padomes priekšsēdētājs Eduards Malejevs

Padomes loceklis Inārs Kļaviņš  

Padomes loceklis Mārtiņš Perts

Padomes loceklis Genādijs Hotejevs

Padomes loceklis Vjačeslavs Mihailovins 

AS valdes locekļu sastāvs

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis 

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskata gads 01.01.2018  līdz 30.06.2018

Iepriekšējais pārskata gads 01.01.2017  līdz 31.12.2017

Grāmatvedis Olga Romaņko

Tālrunis 67852054

Revidents SIA Grant Thornton Baltic 

licence Nr.155

Blaumaņa iela 22, Rīga, LV1011

Zvērināta revidente:

Ingrīda Latimira

Sertifikāts Nr.47

40003286712

67418087

11.12.1998
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

Vadības ziņojums 

Darbības veidi

Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu un to korpusu izstrādāšanu, ražošanas organizēšanu un realizāciju.

Sabiedrības darbība pārskata periodā  

Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:

Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 118 916          EUR

Neto rezultāts 118 916          EUR

 2018.gada Sabiedrība saņēma jaunus pasūtījumus no  ārvalstu klientiem , t.sk. Ungārija, Itālija, Krievija, Igaunija  ,

pie kuru tirgu apgūšanas strādā profesionāli pārdošanas speciālisti. 

Līdz ar to, Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrības 2018. gada finanšu pārskats ir pamatoti sagatavots piemērojot darbības 

turpināšanās principu.

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pircēju un pasūtītāju parādi, kuri ir denominēti eiro. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi 

 piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem, kuri denominēti dažādās valūtās, līdz ar to sabiedrība ir pakļauta valūtas riskam. Naudas līdzekļi

Notikumi pēc bilances datuma

 AS VEF Radiotehnika RRR akcionāru ārkārtas sapulcēs 2018.gada 9 .janvārī  ir pieņemts lēmums par Sabiedrības pamatkapitāla 

samazināšanu, apstiprināti pamatkapitāla samazināšanas noteikumi un izmaiņas Sabiedrības statūtos  nosakot samazinātā 

pamatkapitāla lielumu. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts par EUR 3 313 809,20.  Pamatkapitāla samazināšanu veicot saskaņā

ar Komerclikuma 262.panta pirmās daļas trešo apakšpunktu-samazinot Sabiedrības akcijas nominālvērtību. 

Pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir  EUR 254 908, 40.

Izņemot iepriekš minēto, no pārskata gada pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt
pārskata novērtējumu vai kuri būtu papildus jāskaidro šajā finanšu pārskatā.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā

Pārskata gadā sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

izvietoti Latvijas finanšu institūcijās. Nēpastav būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību.

2.       Akustisko sistēmu ražošana , to korpusu iepirkšana un realizācija.

AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2018. gadā bija:

1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;

Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.

Finanšu risku pārvaldība
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

Paziņojums par  vadības atbildību

 

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par
katru pārskata periodu, kas patiesi un objektīvi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī
darbības rezultātiem.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot šo pārskatu, kas beidzas 2018. gada 30. jūnijā, tika izmantotas atbilstošas
grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, un ir pieņemti pamatoti un piesardzīgi lēmumi. 

Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu,
kā arī par krāpšanu un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Sabiedrības vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2018 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Pielikuma 2018 2017

numurs EUR EUR

Neto apgrozījums 1 172 290            788 941         
172 290            788 941         

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (165 144)          (674 186)        
Bruto zaudējumi  7 146                114 755         

Pārdošanas izmaksas 3 (2 917)              (22 897)          
Administrācijas izmaksas 4 (31 543)            (64 020)          
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 150 297            1 342 987      
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (3 981)              (145 761)        
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (86)                   (114)               
Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 118 916            1 224 950      

Pārskata gada zaudējumi 118 916            1 224 950      

Peļņa/zaudējumi uz akciju (EPS koeficients) 0,047                0,481             

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

b) no citiem pamatdarbības veidiem:
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Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

BILANCE uz 30.06.2018

Pielikuma 2018 2017

numurs EUR EUR

II. Pamatlīdzekļi:

Zemes gabali, ēkas un inženierbūves 262 553            266 902             
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 375 923            208 368             
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 21 177              21 818               

Pamatlīdzekļi, kopā: 8 659 653            497 088             

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 659 653            497 088             

I. Krājumi:

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 9 25 546              35 708               
Nepabeigtie ražojumi 10 14 723              14 870               
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 10 42 038              14 003               
Avansa maksājumi par precēm 11 12 472              16 078               

Krājumi, kopā: 94 779              80 659               

III. Debitori:

Pircēju un pasūtītāju parādi 12 55 333              157 476             
Saistīto sabiedrību parādi 13 309 160            320 927             
Citi debitori 14 14 060              7 878                 
Nākamo periodu izdevumi 15 1 063                429                    

Debitori, kopā: 379 616            486 710             

V. Naudas līdzekļi 16 7 688                5 351                 

Apgrozāmie līdzekļi, kopā: 482 083            572 720             

Aktīvu kopsumma 1 141 736    1 069 808     

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

2. Apgrozāmie līdzekļi

Aktīvs

1. Nekustamie īpašumi:
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

BILANCE uz 30.06.2018

Pielikuma 2018 2017

numurs EUR EUR

1. Pašu kapitāls:

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 17 254 908         3 568 718      
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 19 160 202         160 202         

Rezerves:
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 58 302           58 302           

Rezerves kopā: 58 302           58 302           

Uzkrātie zaudējumi:
a) iepriekšējo gadu uzkrātie (zaudējumi) 18 68 326 (4 470 434)
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi) 18 118 916 1 224 950

Pašu kapitāls, kopā: 660 654 541 738

3. Krediori:
I. Ilgtermiņa kreditori:

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 22 - 47 206           

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas 24 18 868           18 868           

Ilgtermiņa kreditori, kopā: 18 868           66 074           

II. Īstermiņa kreditori:

Citi aizņēmumi 20 5 584             6 029             
No pircējiem saņemtie avansi 21 1 704             1 507             
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 22 378 366         208 008         
Parādi saistītajiem uzņēmumiem 23 27 479           163 931         
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 24 22 023           35 048           
Pārējie kreditori 25 13 448           20 522           
Uzkrātās saistības 26 13 610           26 951           

Pasīvs

8

Uzkrātās saistības 26 13 610           26 951           
Īstermiņa kreditori, kopā: 462 214         461 996         

Kreditori, kopā: 481 082         528 070         

Pasīvu kopsumma 1 141 736    1 069 808    

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-31.03.2018.pārskats

30.06.2018  (pēc netiešās metodes)

I. Pamatdarbības naudas plūsma Pielikuma 2018 2017

numurs EUR EUR

Peļņa / (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 118 916         1 224 950      

Korekcijas par:
a) pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu nolietojums 43 336           80 725           
d) (peļņa)/zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (148 307)        (3 352)            
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 86                  114                
Peļņa / (zaudējumi) pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 14 031           1 302 437      

Korekcijas par:
a) debitoru parāda atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) 62 143           (89 506)          
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) (14 120)          22 423           
c) piegādātājiem, un pārējiem kreditoriem maksājamo 
    parādu pieaugums (+) vai samazinājums (-) 69 341           (1 132 470)     
Bruto pamatdarbības naudas plūsma 131 395         102 884         

Izdevumi procentu maksājumiem (86)                 (114)               
Izdevumi uzņēmuma NĪ nodokļa maksājumiem (34 176)          
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem 131 309         68 594           

Pamatdarbības neto naudas plūsma 131 309         68 594           

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (208 850)        (71 818)          
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 216 330         15 750           
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 7 480             (56 068)          

III. Finanšu darbības naudas plūsma

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (136 452)        (7 568)            

Finanšu darbības neto naudas plūsma (136 452)        (7 568)            

V. Pārskata gada neto naudas plūsma 2 337             4 958             

VI. Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā 5 351             393                

VII. Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās 16 7 688             5 351             

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Olga Romaņko

2018.gada 21.augustā

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

Akciju vai daļu 

kapitāls 

(pamatkapitāls)

Rezerves

Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

pārvērtēšanas 

rezerve

Pārskata gada  

rezultāts
Iepriekšejo gadu 

nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Atlikums 2016. gada 31. decembrī                3 568 718             58 302               60 649           (1 004 681)             (3 465 753)                    (782 765)

Zaudējumu pārnešana -                         -                 -                   1 004 681           (1 004 681)                                         -   
Pārskata gada zaudējumi -                         -                 -                   1 224 950           -                                         1 224 950 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve -                         -                 99 553              -                      -                                              99 553 

Atlikums 2017. gada 31. decembrī 3 568 718              58 302            160 202            1 224 950           (4 470 434)           541 738                    

Zaudējumu pārnešana -                         -                 -                   (1 224 950)          1 224 950                                           -   

Pamatkapitāla samazināšana (3 313 810)             3 313 810             

Pārskata gada peļņa -                         -                 -                   118 916              -                                            118 916 

Atlikums 2018. gada 30.jūnijā 254 908                 58 302            160 202            118 916              68 326                 660 654                    

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2018. GADU
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018. pārskats

Finanšu pārskata pielikumi

1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi

Pārskata sagatavošanas principi

Finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu""Par grāmatvedību" un "Gada parskatu un konsolidēto gada pārskatu
pārskatu likumu", MK noteikumiem Nr.775"Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumiem"un citiem LR 
grāmatvedības uzskaiti regulējošiem likumdošanas aktiem.
2016.gada 1.janvārī, stājoties spēka "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam" , mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas 
nosaukums  aizstājot "pēc apgrozījuma izmaksu metodes"ar "klasificēts pēc izdevumu funkcijas".
Atbilstoši minētā likuma prasībām mainīti arī atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu nosaukumi,kā arī veikta posteņu pārklasifikācija gan
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi "  305.2 punkta 
normām, gan pārklasificējot iepriekšējā perioda salīdzinošos rādītājus atbilstoši pārskata gadā lietotajiem principiem, tādejādi pārskata perioda
finanšu rādītāji ir savstarpēji salidzināmi.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas metodes.
Naudas plūsmas pārskats  sagatavots pēc netiešas  metodes.
Pārskata periods

Pārskata periods ir 6 mēneši no 01.01.2018 līdz 30.06.2018
Iepriekšējais periods ir 12 mēneši no 01.01.2017 līdz 31.12.2017

Pielietotie grāmatvedības principi

Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība arī turpmāk, uzskaites un novērtēšana metodes piemērotas konsekventi
salīdzinājumā ar iepriekšejo finanšu gadu, novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro , saīsināti - EUR.

Pārskata gada beigās ārvalstu valūtas naudas atlikumus un ārvalstu valūtās izteikto avansu, aizdevumu vai aizņēmumu atlikumus, kā arī citus 
ārvalstu valūtās maksājamos debitoru vai kreditoru parādu atlikumus pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro  saskaņā ar grāmatvedībā 

izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai
zaudējumi ir atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Ārvalstu valūtu kursi pārskata perioda beigās pēdējo divu gadu laikā bija sekojoši:

30.06.2018 31.12.2017

RUB 73,1582 69,392
USD 1,1658 1,1993

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Īstermiņa aktīvos ir uzrādītas aktīvu summas:
* kurus paredzēts realizēt vai patērēt sabiedrības parastā darbības cikla ietvāros;
*kurus tur galvenokārt tirdzniecības nolūkiem vai īslaicīgi un paredz realizēt divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma;
* tā ir nauda vai tās ekvivalents, kam ir neierobežotas lietošanas iespējas.
Pārējie aktīvi ir klasificēti kā ilgtermiņa.
Īstermiņa saistības ir uzrādītas saistību summas:
* par kurām paredzēts norēķināties sabiedrības parastā darbības cikla ietvaros;
* par tām jānorēķinās ne vēlāk kā divpadsmit mēnešos pēc bilances datuma.
Pārējās saistības ir klasificētas kā ilgtermiņa.

Saistītā puse ir persona vai sabiedrība, kas ir saistīta ar pārskata Sabiedrību.
Persona vai šīs personas tuvs radinieks ir saistīts ar pārskata Sabiedrību, ja šai personai ir kontrole, kopīga kontrole vai būtiska ietekme uz pārskata Sabiedrību, vai 

Sabiedrība ir saistīta ar pārskata Sabiedrību, ja tās ir tās pašas uzņēmumu grupas locekles. Kā arī sabiedrība ir saistīta ar pārskata Sabiedrību, ja pārskata
Sabiedrības saistītai personai ir kontrole, kopīga kontrole vai nozīmīga ietekme uz sabiedrību, vai šī pārskata Sabiedrības saistītā persona ir šīs sabiedrības vai
sabiedrības mātes sabiedrības vadības locekle.

Saistītās puses

uz pārskata Sabiedrību, vai ir pārskata Sabiedrības vai pārskata Sabiedrības mātes sabiedrības vadības locekle.
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018. pārskats

Grāmatvedības politika (turpinājums)

Pamatlīdzekļi

Par pamatlīdzekļiem tiek uzskaitīti  fiziski objekti, kuru derīgais lietošanas laiks ilgāks par 12 kalendāra mēnešiem un iegādes vērtība 70 EUR un
vairāk. Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo
pamatlīdzeļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas
perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktās likmes:

* Ēkas un būves 1-5 %
* Tehnoloģiskās iekārtas 5-20 %
* Transporta līdzekļi 10-20 %
* Mēbeles 10-20 %
* Citi pamatlīdzekļi 10-20 %
* Mobilie telefoni 35 %
* Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 15-35 %
* Zemes gabaliem nolietojums netiek rēķināts.

Pamatlīdzekļa nolietojamo vērtību nosaka, no iegādes vērtības atskaitot likvidācijas vērtību. Ja pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība ir nebūtiska, to
neņem vērā nolietojamas vertības aprēķinā.
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem
ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem un citām
tiešajām izmaksām, kas radušās attiecībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā. Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā
vērtība netiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās
celtniecības objekta attīstības darbi.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti izmantojot FIFO metodi.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts, vai tiem izveidoti uzkrājumi.
Neizlietoto materiālo vērtību un preču atlikumi uz atskaites perioda beigām novērtējami atbilstoši iegādes vērtībai, pieskaitot papildus izdevumus
(muitas nodevas, transporta izdevumi, piegādātāju pakalpojumi u.c.) daļu, kas attiecas uz novērtējamajiem atlikumiem.
Inventāra objekti tiek uzskaitīti šim nolūkam atvērtā krājumu subkontā daudzumos un iegādes vērtībā.
Krājumu atlikumi tiek pārbaudīti gada inventarizācijā.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto (iegādes) vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem.
Nepieciešamais uzkrājumu apmērs tiek noteikts, individuāli izvērtējot katru debitoru un veicot debitoru parādu salīdzināšanu. 
Bezcerīgo debitoru parādi un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.

Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu  vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās
vērtības nodokli. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumi
no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.

Pārnešana uz ieguldījuma īpašuma posteni, jāveic tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad notiek tā lietošanas veida maiņa, par ko liecina fakts, ka īpašnieks beidz 
izmantot nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma iznomāšana saskaņā ar operatīvās nomas noteikumiem kādai citai personai vai celtniecības darbu vai izstrādes 
pabeigšana. Pārnešana no ieguldījuma īpašuma posteņa jāveic tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad notiek tā lietošanas veida maiņa, par ko liecina fakts, ka īpašnieks 
pats sāk izmantot nekustamo īpašumu, vai ka tiek uzsākta īpašuma uzlabošana pārdošanas nolūkā.

Ieguldījuma īpašumus veido ieguldījumi zemē un ēkās, kas tiek turētas nomas ieņēmumu vai ieguldījuma vērtības pieauguma nolūkos, nevis izmantošanai 
ražošanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas nolūkos, administrācijas vajadzībām vai pārdošanai ikdienas uzņēmējdarbības ietvaros.

Ieguldījuma īpašuma atzīšana tiek pārtraukta, tad, kad to atsavina, vai tad, kad ieguldījuma īpašumu pavisam izņem no lietošanas, un no tā atsavināšanas nākotnē 
nav gaidāms saimniecisks labums. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no ieguldījuma īpašuma norakstīšanas vai atsavināšanas, tiek atzīti peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā atsavināšanas vai likvidācijas periodā.

Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek novērtēti to izmaksu vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījuma īpašumi tiek 
uzrādīti pārvērtētajās vērtībās (skatīt pamatlīdzekļu atzīšanas un nolietojuma grāmatvedības uzskaites politiku).

Ieguldījuma īpašumi
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018. pārskats

Grāmatvedības politika (turpinājums)

Ieņēmumu un izmaksu atzīšana

1. Ieņēmumus no preču pārdošanas jāatzīst tad, kad darījums atbilst šādiem nosacījumiem:
a) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus ar īpašuma tiesībām uz precēm saistītos raksturīgos riskus un atlīdzības;
b) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītās pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār pārdotajām precēm;
c) var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
d) ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
e) var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu.
Preču pārdošanu atspoguļo, nemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu.

2. Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:
a) var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
b) ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
c) var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
d) var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.

3. Ieņēmumus, kas rodas, ja citas personas lieto Sabiedrības aktīvus un tādēļ saņem procentus, autoratlīdzības vai dividendes, atzīst, piemērojot
minētās metodes, ja:
a) ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
b) var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
4. Ieņēmumi no īres - to rašanās brīdī;
Visi nozīmīgākie izmaksu posteņi tiek uzskaitīti pēc uzkrājumu principa.

Uzkrājumi

Aizdevumi un aizņēmumi

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka atbilstoši aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai vērtībai
darījuma brīdī.
No kredītiestādēm saņemto aizdevumu atlikumu summas atskaites gada beigās salīdzināmas ar attiecīgās kredītiestādes apstiprinājumu.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Aplēšu izmantošana

Sagatovojot finanšu pārskatus, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķas finanšu pārskatos
atspoguļotās summas un skaidrojumus. Tādējādi faktiskie rezultāti varētu atšķirties no šīm aplēsēm. Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, 
sagatavojot finanšu pārskatus, sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un 
pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskataperioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm 
aplēsēm, (piemēram: atliktā uzņēmuma ienākumu nodokļa saistības, atvaļinājumu rezerves un tml.).

Sākot ar 2018.taksācija gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiks aprēķināts par sadalīto peļņu(dividendēm) un nosacīti sadalīto peļņu piemērojot likmi 20%.

Uzkrājumi tiek atzīti, kad uzņēmumam pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs
nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma. Saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt taču konkrēts saistību rašanās vai
segšanas datums nav skaidri zināms. 

Uz pārskata gada beigām ir izveidoti šādi uzkrājumi:
 - uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem izmaksu rēķiniem

Uzkrātās saistības nesaņemtajiem rēķiniem ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai
pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā
noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

 - uzkrājumi gatavai produkcijai

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām
bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko
preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrājumu summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu par pārskata perioda pēdējiem sešiem mēnešiem ar neizmantotā atvaļinājuma dienu skaitu
uz pārskata perioda beigu datumu, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Uzņēmuma nodoklis tiks atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki (akcionāri) pieņems lēmumu par peļņas sadali  vai tiks iegramatotas izmaksas, kas nesekmē
sabiedrības turpmāku attīstību (nosacīti sadalītā peļņa).
Tiek veikta saistību par nodokļiem salīdzināšana ar Valsts Ieņēmumu Dienesta datiem.
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018. pārskats

Grāmatvedības politika (turpinājums)

Iespējamās saistības un aktīvi

Šajos finanšu pārskatos iespējamās saistības netiek atzītas, bet tiek atspoguļotas finanšu pārskata pielikumā.
Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajos finanšu pārskatos
netiek atzīti. Iespējamie aktīvi tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi
nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Finanšu pārskatu sagatavošanā tiek ņemti vērā tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildus informāciju par Sabiedrības finansiālo
stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu 
pārskatu pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

2. Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

(1) Neto apgrozījums 

2018 2017

Darbības veids EUR EUR

Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas eksportam 5 374             78 095            

Ieņēmumi no telpu nomas 862                995                

Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas vietējā tirgū 14 084            82 361            

Ieņēmumi no trešajām personām sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 92 470            586 682          

Ieņēmumi no materiālu realizācijas un citi ieņēmumi 59 500            40 808            
Kopā 172 290          788 941          

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018 2017

Izmaksu veids EUR EUR

Personāla izmaksas 1 777             30 657            

Uzkrājumi atvaļinājumiem un VSAOI -                 -                 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 25 173            43 511            

Pamatlīdzekļu nolietojums (projekts 124000075) 18 163            37 214            

Mazvertīgā inventāra vērtības norakstīšana 226                226                

Gatavās produkcijas ,nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas (3 628)            (82 679)          

Pirkto materiālu un preču krājumu vērtības izmaiņas 33 996            219 638          

Tekošais remonts 1 558             26 701            

Nekustāmā īpašuma uzturēšana, t.sk. komunālie pakalpojumi 84 350            392 343          

2 464             4 928             

Citas izmaksas 1 065             1 647             
Kopā 165 144          674 186          

Atbilstoši likumdošanas izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklis atspoguļots posteņī "Pārdotās

produkcijas ražošanas izmaksas"

Nekustāmā īpašuma nodoklis
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produkcijas ražošanas izmaksas"

(3) Pārdošanas izmaksas 2018 2017

Izmaksu veids EUR EUR

Preču transporta izmaksas 932                8 459             

Samaksātā komisijas nauda 1 562             12 588            

Citi pārdošanas izdevumi (mārketings) 423                1 459             

Reklāmas izdevumi 391                
Kopā 2 917             22 897            

(4) Administrācijas izmaksas 2018 2017

Izmaksu veids EUR EUR

Personāla izmaksas 23 313            39 850            

Uzkrājumi atvaļinājumiem un VSAOI - (809)               

Reprezentācijas izmaksas 818                3 035             

Biroja izdevumi 1 337             2 843             

Sakaru pakalpojumi 1 010             2 293             

Bankas pakalpojumi 510                1 785             

Grāmatvedības un juristu pakalpojumi 263                7 223             

Citi administrācijas izdevumi 4 292             7 800             
Kopā 31 543            64 020            
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

Paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem (turpinājums)

(5) Pārējie  saimnieciskās darbības ieņēmumi 2018 2017

Ieņēmumu veidi EUR EUR

Parādu norakstīšana pēc TAPa - 1 327 788       

Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanass 148 307          3 352             

Citi ieņēmumi 1 990             11 847            
Kopā 150 297          1 342 987       

(6) Pārējie  saimnieciskās darbības izdevumi 2018 2017

Izdevumu veidi EUR EUR

Neto zaudējumi no valūtas kursu starpības 1 247             1 929             

Soda naudas 2 734             28 274            

Norakstīti bezcerīgie parādi -                     109 719          

Uzkrājumi nedrošiem parādiem -                     4 808             

Iepriekšējo gadu izdevumi -                     773                

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi -                     258                
Kopā 3 981             145 761          

* Skatīt arī pielikuma 9. piezīmi.

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2018 2017

Izmaksu veidi EUR EUR

Samaksātie % par aizņēmumiem 86 114                
Kopā 86                  114                
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

3. Paskaidrojumi pie bilances posteņiem

(8)  Pamatlīdzekļi

Uzskaites vērtība

01.01.2018 325 089               2 263 692            67 942                 2 656 723            

Iegādāts -                           208 850               208 850               

Atsavināts vai likvidēts (2 128)                 (179 502)             (34 700)               (216 330)             

Uzskaites vērtība

30.06.2018 322 961               2 293 040            33 242                 2 649 243            

Uzkrātais nolietojums

01.01.2018 58 187                 2 055 324            46 124                 2 159 635            

Aprēķinātais nolietojums 2 221                   40 474                 641                      43 336                 
Atsavināto, likvidēto vai -                           
pārvietoto pamatlīdzekļu nolietojums -                       (178 681)             (34 700)               (213 381)             
Uzkrātais nolietojums -                           

30.06.2018 60 408                 1 917 117            12 065                 1 989 590            

Atlikusī vērtība

31.12.2017 266 902               208 368               21 818                 497 088               

Atlikusī vērtība

30.06.2018 262 553               375 923               21 177                 659 653               

*Skatīt  arī pielikuma 19. piezīme

Ieguldījuma īpašumu sastāvā ir zeme un ēkas, kas tiek iznomātas ražošanas firmām.

(9) Izejvielas . 2018 2017

EUR EUR

Izejvielas un materiāli 25 546 35 708

Kopā 25 546                 35 708                 

Tehnoloģiskās 

iekārtas

Pārējie 

pamatlīdzekļi
Kopā EUR

Nekustamie 

īpašumi
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(10) Nepabeigtie ražojumi un gatavie ražojumi 2018 2017

EUR EUR

Nepabeigtie ražojumi 14 723                 14 870                 

Kopā 14 723                 14 870                 

Gatavā produkcija un preces noliktavā 82 643                 54 635                 

Uzkrājumi krājumu vērtības zudumiem (40 605)               (40 632)               

Kopā 42 038                 14 003                 

(11) Avansa maksājumi par precēm 2018 2017

EUR EUR

Avansa maksājumi rezidentiem 3 385                   2 891                   

Avansa maksājumi  nerezidentiem 9 087                   13 187                 

Kopā 12 472                 16 078                 

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi 2018 2017

EUR EUR

Nerezidentu parādi 49 382                 60 819                 

Rezidentu parādi 10 759                 101 465               

Uzkrājumi nedrošiem debitoriem (4 808)                 (4 808)                 

Neto pircēju un pasūtītāju parādi, kopā 55 333                 157 476               
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem (turpinājums)

(13) Saistīto sabiedrību parādi 2018 2017

EUR EUR

Parādi par precēm - 11 767                 
Aizdevumi 309 160               309 160               

Uzkrājumi saistīto debitoru parādiem - -

Īstermiņa parādi kopā: 309 160               320 927               

Kopā 309 160               320 927               

* 2012. gada 12. novembrī Sabiedrība izsniedza bezprocentu nenodrošinātu aizdevumu  EUR 309 160 apmērā saistītai sabiedrībai 

SIA "Imanta Retail Park", ar atmaksas termiņu 2013. gada 10. novembris. 2013. gada 11. novembrī līgumā noteiktais atmaksas 

termiņš  pagarināts  līdz 2018. gada 12. novembrim,  jo SIA" Imanta Retail Park" ir subordinējusi šo aizdevumu attiecībā pret savu 

aizņēmumu  no AS ABLV bankas un  šī aizņēmuma termiņš ir 2018.gads 12.novembris.

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem (turpinājums)

(14) Citi debitori 2018 2017

EUR EUR

Norēķini ar darbiniekiem 1 532                   362                      
Citi debitori 12 528                 7 516                   

Norēķini ar vadību -                       -                       

Aizdevumi darbiniekiem 7 248                   7 248                   
Uzkrājumi aizdevumu darbiniekiem (7 248)                 (7 248)                 

Kopā 14 060                 7 878                   

(15) Nākamo periodu izmaksas 2018 2017

EUR EUR

Apdrošināšanas izmaksas 752                      7                          
Pārējās izmaksas 311                      422                      

Kopā 1 063                   429                      

(16) Naudas līdzekļi 2018 2017

EUR EUR

Naudas līdzekļi norēķinu kontos 7 688                   5 351                   

Kopā 7 688                   5 351                   
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Kopā 7 688                   5 351                   

(17) Informācija par sabiedrības pamatkapitālu

2017. gada 31. decembrī Sabiedrības reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām ar euro  1.40                                   
nominālvērtību katra.

2018.gada 09.janvārī AS "VEF Radiotehnika RRR" akcionāru ārkārtas sapulces tika pieņēmts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu, 
samazinot vienas akcijas nominālvērtību no 1.40 EUR uz 0.10 EUR.    2018.gada 14.martā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
lēmumu tika samazināts parakstītais  un apmaksātais kapitāls no 3 568 717.60 EUR uz 254 928.40 EUR.
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

A/s "VEF Radiotehnika RRR" lielākie akcionāri ir:

Akcionāri

30.06.2018 30.06.2018 31.12.2017

Eduards Maļejevs 741 880               74 188                 1 038 632            

Jurijs Maļejevs 864 512               86 451                 1 210 317            

Armands Maļejevs 264 519               26 452                 370 327               

Inga Sprūga 65 567                 6 557                   91 794                 

Jekaterina Maļejeva 270 000               27 000                 378 000               

Ēriks Ertmanis 200 000               20 000                 280 000               

Pārējie (<5%) 142 606               14 261                 199 648               

Kopā: 2 549 084            254 908               3 568 718            

Padomes loceklim Genādijam Hotejevam  pieder 1 624  akcijas;

Padomes loceklim Vjačeslavam Mihailovinam   pieder  695 akcijas.

(18) Nesadalītā peļņa / (zaudējumi)

2018 2017

EUR EUR

Iepriekšējo gadu uzkrātie (zaudējumi) (3 245 484)          (4 470 434)          

Peļņa no pamatkapitāla samazināšanas 3 313 810            -

Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) 118 916               1 224 950            

Kopā 187 242               (3 245 484)          

(19) Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana rezerve 2018 2017

EUR EUR

Pārskata gada sākumā 160 202               60 679                 

Atzīts ilgtermiņa ieguldījumu vērtības palielinājums -                       99 523                 

Pārskata gada beigās 160 202               160 202               

Akciju skaits

Padomes priekšsēdētājam  Eduardam Maļejevam pieder  741 880 akcijas;  

A/s "VEF Radiotehnika RRR" akcijas ir iekļautas Biržas sarakstos, sarakstā akcijas ir kotētas ,  A/s  Nasdaq Riga, Otrais saraksts.

Valdes priekšsēdētājam Ērikam Ertmanim pieder 200 000 akcijas;

EUR

Vērtība
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Saskaņā ar  29.08.2016 g. Ober Haus Real Vērtēšanas Serviss atskaiti par nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanu, tika 

pārvērtēti Sabiedrības pamatlīdzekļi -  ēkas. Zemesgabali uzrādīti pēs kadastrālās vērtības.

Pārskata gadā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs  VCG ekspertu grupa  veica 2017. gadā  nekustamo īpašumu novērtējumu,

tika pārvērtēta Sabiedrības ēka ar kad.Nr.0100 580 0300. 

(20) Citi aizņēmumi (īstermiņa) 2018 2017

EUR EUR

Līzinga saistības 584                      1 029                   

Citi aizņēmumi 5 000                   5 000                   
Kopā 5 584                   6 029                   

2017.gada 26.septembrī  Sabiedrība noslēdza aizdevuma līgumu preču iegādei Nr.260917GIM004  ar SIA "InCREDIT GROUP" 

ar atmaksas termiņu 26.09.2018.

Citi aizņēmumi ir bezprocentu īstermiņa aizņēmums no Latvijas rezidenta, juridiskas personas. 

(21) No pircējiem saņemtie avansi 2018 2017

EUR EUR

Parādi nerezidentiem 1 704                   1 507                   

Parādi rezidentiem - -                           

Kopā 1 704                   1 507                   
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018 pārskats

Paskaidrojumi pie bilances posteņiem (turpinājums)

(22) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 2018 2017

EUR EUR

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem- ilgtermiņa daļa

Parādi nerezidentiem - 47 206                 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem- ilgtermiņa daļa kopā: -                      47 206                 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem- īstermiņa daļa

Parādi nerezidentiem 626                      -                           
Parādi rezidentiem 377 740               208 009               

t.sk.parāda summa, kas saskaņā ar TAP plānu  tiks norakstīta 2017.gada - -                          

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem- īstermiņa daļa kopā: 378 366               208 009               

Kopā 378 366               255 215               

(23) Parādi saistītajiem uzņēmumiem 2018 2017

EUR EUR

Parādi  saistītajiem uzņēmumiem- īstermiņa daļa

Aizņēmumi 10 718                 163 931               
Norēķini par pakalpojumiem 16 761                 -                           

Parādi  saistītajiem uzņēmumiem- īstermiņa daļa kopā: 27 479                 163 931               

Kopā 27 479                 163 931               

* 2017. gada Sabiedrība saņēma bezprocentu nenodrošinātu aizdevumu  apgrozāmo līdzekļu papildināšanai  no   

 SIA"Imanta Retail Park "ar atmaksas termiņu 2018. gada 12.novembris.

(24) Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 2018 2017

EUR EUR

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi- ilgtermiņa daļa

Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada sākumā 18 868                 -                           

Izmaiņas pārskata gadā -                           18 868                 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi- ilgtermiņa daļa kopā: 18 868                 18 868                 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi- īstermiņa daļa

Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada sākumā 35 048                 243 902               

Izmaiņas pārskata gadā (13 025)               (208 854)             

20

Izmaiņas pārskata gadā (13 025)               (208 854)             

Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada beigās 22 023                 35 048                 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi- īstermiņa daļa kopā: 22 023                 35 048                 

Kopā 40 891                 53 916                 

(25) Pārējie kreditori 2018 2017

EUR EUR

Darba alga 10 664                 14 899                 

Avansa norēķinu summas -                       364                      

Drošības naudas 2 784                   5 259                   

Kopā 13 448                 20 522                 

(26) Uzkrātās saistības 2018 2017

EUR EUR

Tekošie izdevumi 172                      13 513                 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu saistības 13 438                 13 438                 

Kopā 13 610                 26 951                 
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AS "VEF Radiotehnika RRR"

vienotais reģistrācijas nr.40003286712

01.01.2018-30.06.2018.pārskats

4. Citi pielikumi

(28) Gada vidējais nodarbināto skaits 2018 2017

Vidējais nodarbināto skaits 12 15

(29) Darījumi ar saistītām personām

Sabiedrības akcionāriem ir būtiska ietekme uz  SIA"Imanta Retail Park"un Firma"Albatross"Tukumā rajona.

Preces tiek pārdotas saistītajām personām un pirktas no saistītajām personām par tirgus cenām. Nenokārtotās saistības gada beigās

nav nekādā veidā nodrošinātas un norēķini tiek veikti naudā. Ne par kādiem saistīto personu parādiem nav sniegtas vai saņemtas

nekādas garantijas  2018. gadā.

Saistītā persona Saistītajām     No saistītajām Saņemtie Saistīto Parādi

personām personām aizdevumi personu saistītajām

pārdota iegādāta parādi personām

produkcija un produkcija un 30.06.2018 30.06.2018

pakalpojumi pakalpojumi

SIA "Imanta Retail 2018 126 826 132 061 -             309 160 21 570

Park" 2017 375 323 398 428 -             320 927 156 963

Firma"Albatross" 2018 -                          -                           -             -                        0

Tukuma rajonā 2017 -                          -                           -             -                        -                           

E.Maļejevs 2018 -                          -                           6 968         -                        5 909                       

2017 -                          -                           6 968 -                        6 968

Kopā: 2018 126 826 132 061 6 968         309 160 27 479

Kopā: 2017 375 323 398 428 6 968 320 927 163 931

(30) Notikumi pēc bilances datuma

Izņemot iepriekš minēto, no pārskata gada pēdējās dienas līdz šodienai nav notikuši nekādi citi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt

pārskata novērtējumu vai kuri būtu papildus jāskaidro šajā finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats apstiprināts un parakstīts no 1. lpp. līdz 21. Lpp.

Valdes priekšsēdētājs Ēriks Ertmanis

Valdes loceklis Olga Romaņko

Pārskatu sagatavoja:

Galvenā grāmatvede Olga Romaņko

2018. gada 21.augustā

2018.gada 09.janvārī AS "VEF Radiotehnika RRR" akcionāru ārkārtas sapulces tika pieņēmts lēmums par pamatkapitāla samazināšanu, 
samazinot vienas akcijas nominālvērtību no 1.40 EUR uz 0.10 EUR.    2018.gada 14.martā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā lēmumu 
tika samazināts parakstītais  un apmaksātais kapitāls no 3 568 717.60 EUR uz 254 928.40 EUR.
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