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Bilance  

 
PASĪVS

31.12.2016. 31.12.2015.
Pašu kapitāls Piezīme EUR EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 374 690          361 079          
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (97 482)           (99 344)           
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (149 509)         1 862              
Pašu kapitāls kopā 127 699         263 597        
Uzkrājumi
Citi uzkrājumi -                     22 764            
Uzkrājumi kopā -                     22 764          
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm 98 313            113 023          
Citi aizņēmumi 3 593 937        30 397            
Nākamo periodu ieņēmumi 78 037            100 769          
Ilgtermiņa kreditori kopā 3 770 287     244 189        
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm 14 506            13 928            
Citi aizņēmumi 380 461          10 929            
No pircējiem saņemtie avansi 2 980              2 934              
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 73 991            2 675              
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 26 923            28 328            
Pārējie kreditori 32 566            29 759            
Nākamo periodu ieņēmumi 18 630            14 529            
Uzkrātās saistības 9 406              2 784              
Īstermiņa kreditori kopā 559 463         105 866        
Kreditori kopā 4 329 750     350 055        
Pasīvs kopā 4 457 449     636 416        
 

 

Pārskata pielikums no 7. līdz 25. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

    
Jevgēnijs Koršenkovs   Ludmila Ščavinska 

Valdes loceklis   Galvenā grāmatvede 
 

2017. gada 2. martā 
 

AKTĪVS
31.12.2016. 31.12.2015.

Ilgtermiņa ieguldījumi Piezīme EUR EUR
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 620               1 684            

3 620                1 684             
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 434 110         454 224         
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 3 942 585       87 927           

4 4 376 695    542 151        
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori -                   164               

-                      164                
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 4 377 315    543 999        

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 10 809           34 954           
Krājumi kopā 10 809          34 954          
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi 5 18 791           6 463            
Citi debitori 6 10 854           5 021            
Nākamo periodu izmaksas 7 19 573           6 589            
Uzkrātie ieņēmumi -                   5 561            
Debitori kopā 49 218          23 634          
Nauda 8 20 107           33 829           
Apgrozāmie līdzekļi kopā 80 134          92 417          
Aktīvs kopā 4 457 449    636 416        

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Pamatlīdzekļi kopā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins 

(pēc izdevumu funkcijas) 

2016. 2015.
Piezīme EUR EUR

Neto apgrozījums
b) no citiem pamatdarbības veidiem 666 382              689 390              

(1 663 991)          (1 552 253)          

Bruto peļņa vai zaudējumi (997 609)          (862 863)          
Administrācijas izmaksas (144 635)            (134 299)            
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 048 884           1 026 546           
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (25 127)              (21 918)              
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

b) citām personām (31 022)              (5 604)                
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (149 509)          1 862                
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (149 509)          1 862                
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (149 509)          1 862                

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 
pakalpojumu iegādes izmaksas

 

 

Pārskata pielikums no 7. līdz 25. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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 Naudas plūsmas pārskats 
(pēc netiešās metodes) 

2016. 2015.
Pamatdarbības naudas plūsma Piezīmes EUR EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (149 509)       1 862             
Korekcijas:

pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 138 812           62 049             
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 1 064              -                     
uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem (22 764)           8 277              
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 31 022             5 604              

(1 375)            77 792           
Korekcijas:

debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (25 420)           111 135           
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums 24 145             22 169             
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums 60 755             (138 954)          

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 58 105           72 142           
Izdevumi procentu maksājumiem (31 022)           (5 604)             

Pamatdarbības neto naudas plūsma 27 083           66 538           

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (18 645)           (13 895)           
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 2 900              -                     

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (15 745)          (13 895)          

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla 
līdzdalības daļu ieguldījumiem -                     8 537              

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (14 132)           (25 388)           
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (10 928)           (11 272)           

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (25 060)          (28 123)          

Pārskata gada neto naudas plūsma (13 722)           24 520             
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 33 829             9 309              

20 107           33 829           Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa 
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

 

Pārskata pielikums no 7. līdz 25. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Piezīmes EUR EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 361 079            352 542            

Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums 13 611               8 537                 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 374 690            361 079            

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa (97 482)             (99 344)             

Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums (149 509)            1 862                 
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās (246 991)          (97 482)             

Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 263 597            253 198            
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 127 699            263 597            

 

Pārskata pielikums no 7. līdz 25. lapai ir finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Finanšu pārskata pielikums 

Vispārīga informācija 

Sabiedrības nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SATIKSME” 

Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Reģistrācijas Nr., vieta un datums 42403028557 
Rēzeknē, UR, 2011. gada 20. oktobrī 
 

Juridiskā adrese J.Raiņa iela 8, Rēzekne, LV-4601 

Valdes sastāvs Jevgēnijs Koršenkovs valdes loceklis 

Dalībnieki Rēzeknes pilsētas dome 100% 

Galvenie pamatdarbības veidi NACE 49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi 

NACE 52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības 

NACE 45.20 Automobiļu apkope un remonts 

Pārskata gads 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Revidents Biruta Novika 

LR Zvērināts Revidents 
LZRA Sertifikāts Nr. 106 

SIA “Nexia Audit Advice”  

Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga,                
Latvija, LV 1050 
Reģ. Nr. 40003858822 
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības 
licence Nr. 134 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada 
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību 
lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās 
uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos - 
2016. gada 1. janvārī zaudēja spēku Gada pārskata likums un stājās spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada 
pārskatu likums – ir mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu “pēc 
apgrozījuma izmaksu metodes” ar “klasificēts pēc izdevumu funkcijas”. Posteņu saturs un būtība no nosaukuma 
nomaiņas nemainās. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk; 

b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

x pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

x ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos 
gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata parakstīšanas 
dienu; 

x aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai 
pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 

d) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 
saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā; 

e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) norādīti visi posteņu, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, 
maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 

h) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai 
juridisko formu; 

i) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas 
pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai 
pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un 
palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. 
Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, 
ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu 

Pārskata periods 

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē 
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo 
saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. 
Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī. 

Darbības turpināšana 

2016. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par EUR 479 329. 
Pārskata perioda un iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi sastāda EUR 246 991. SIA “RĒZEKNES SATIKSME’’ 
izstrādā stratēģiju, pamatojoties uz sabiedrības rīcībā esošajiem un plānotiem resursiem un rūpīgu 
kapitālsabiedrības darbības un attiecīgā tirgus izvērtējumu, izvirzot stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un 
uzdevumus. Stratēģijas plānošanas periods ir līdz trim gadiem. Šāds plānošanas periods ļauj izvērtēt sabiedrības 
iespējamo izaugsmi un riskus un veikt reālajai situācijai atbilstošas prognozes. Sabiedrība veic ietekmējošo un ārējo 
faktoru analīzi. Iekšējie faktori, kas var ietekmēt kapitālsabiedrības darbību un kurus sabiedrība var ietekmēt, 
izvērtējot sabiedrības funkcijas un procesus, struktūru, mērķus un efektivitāti. Ārējie faktori, kas var ietekmēt 
sabiedrības darbību un kurus sabiedrība nevar ietekmēt (ekonomiskie, sociālie, kultūras, demogrāfiskie un citi 
faktori) dod iespēju veikt tirgus un konkurences analīzi. Stratēģija dod iespēju atklāt sabiedrības stipro un vājo pusi 
un dod iespēju darbības turpināšanai, lai varētu segt zaudējumus un palielināt ieņēmumu gūšanas avotu. 
Sabiedrības vadība prognozē, ka tai nebūs likviditātes problēmas un Sabiedrība varēs norēķināties ar kreditoriem 
noteiktajos termiņos. Tāpēc sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmumsir piemērojams šī 
finanšu pārskata sagatavošanā. 

Grāmatvedības politikas maiņa 

Saistībā ar “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” stāšanos spēkā attiecībā uz gada pārskatiem, kas 
sākas 2016. gada 1. janvārī un vēlāk 2016. gadā, Sabiedrības vadība ir mainījusi: 

- nekustamā īpašuma nodokļa klasifikāciju peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2016. gada finanšu 
pārskatā nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas ir uzrādītas atbilstoši tā būtībai – pārdotās 
produkcijas ražošanas izmaksu sastāvā, nevis postenī “Pārējie nodokļi”, kā iepriekš; 

- uzkrājumu neizmantotajām atvaļinājuma dienām klasifikāciju bilancē. Aplēstās saistību summas 
pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības 
grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības" nevis postenī “Citi uzkrājumi” kā 
iepriekš. 

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem: 

Postenis, kas tika labots 
Rādītāji finanšu 
pārskatā  par 

2015. gadu pirms 
izmaiņām, EUR 

Izmaiņu 
korekciju 
summa, 

EUR 

Rādītāji finanšu 
pārskata  par 

2015. gadu pēc 
izmaiņām, EUR 

Peļņas vai zaudējuma aprēķina korekcija  
   

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 
prešu vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 1 551 240 1 013 1 552 253 

  
Pārējie nodokļi 1 013 (1 013) - 

Salīdzinošie rādītāji par 2015. gadu Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir attiecīgi pārklasificēti, lai nodrošinātu posteņu 
salīdzināmību. Bilancē rādītāji nav pārklasificēti, nav nodrošināta datu salīdzināmība. To nosaka Grozījumi MK 2015. 
gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas 
noteikumi” 305.2 Ja sabiedrība, uzsākot likuma piemērošanu, pārtrauc bilancē norādīt citu aktīva vai pasīva posteni 
(piemēram, bilances pasīva posteni “Atliktā nodokļa saistības”), tā attiecīgo postenī pārklasificē pārskata gadā, 
ņemot vērā šajā postenī norādītās summas saimniecisko saturu un būtību (piemēram, atliktā nodokļa saistību 
atlikuma summu pārklasificē par iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu un pēc pārklasifikācijas norāda bilances postenī 
“Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa un nesegtie zaudējumi”). 
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Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka 
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek 
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir 
pietiekami pamatota. 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība euro. Visi 
darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālās bankas kursa 
pret euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, 
tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas 
beigās. 

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk 
par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, 
uzrādītas īstermiņa posteņos. 

Darījumi ar saistītajām personām 

Saistītās personas ir Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi (Sabiedrības augstākās vadības amatpersonas) un 
uzņēmumi, kuri kontrolē Sabiedrību un kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus 
lēmumus, un iepriekš minēto privātpersonu tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē 
vai kurām ir būtiska ietekme uz tām.  

Par saistītām personām tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kuros Sabiedrībai ir nozīmīga ietekme vai kontrole. 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā. 

Par pamatlīdzekļiem tiek atzīti iegādātie aktīvi, ja to vērtība pārsniedz  285 euro. Iegādātie aktīvi zem 285 euro tiek 
uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs 

Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi 
tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā 
paredzētajai lietošanai.  

Tikai par atlīdzību iegūtas tiesības tiek atspoguļotas kā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības". 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti uzskaites vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojumu 
pamatlīdzekļiem un nemateriāliem ieguldījumiem aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu 
un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa 
vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības 
noteiktās likmes: 

Nemateriālie ieguldījumi:   
   
Patenti, licences un preču zīmes 10.00 % 
Datorprogrammas u.c. 10.00 % 
   
Pamatlīdzekļi   
Ēkas un inženierbūves 10.00 % 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 20.00 % 
Automašīnas vieglajos transporta līdzekļi 15.00 % 
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas 35,00 % 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 20.00 % 
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Nolietojumu aprēķina sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā mēneša, kad  nemateriālo ieguldījumu vai 
pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajam mērķim. Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Katrai 
pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojumu 
aprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī 
paša pamatlīdzekļa daļas. Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu 
nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.  

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 
pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības 
pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība 
tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības 
un lietošanas vērtības. 

Peļņu vai zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas atspoguļo attiecīgā perioda peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā neto vērtībā. 

Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļu izmantošanas laiku vai vērtību, tiek 
kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas 
tiek atzītas pārskata perioda izdevumos. 

Ja nomātajā aktīvā tiek veikti ieguldījumi (piemēram, rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana), tad šādas 
izmaksas atzīst bilances postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un aprēķina nolietojumu nomas 
termiņa laikā. 

Krājumi 

Krājumi tiek uzskaitīti zemākajā no pašizmaksas vai neto realizācijas vērtības atbilstoši periodiskās inventarizācijas 
metodei vai nepārtrauktās inventarizācijas metodei.  

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

- materiāli un iepirktās preces tiek uzskaitītas atbilstoši to iegādes izmaksām pēc metodes "Pirmais iekšā - 
pirmais ārā" (FIFO). 

Neto realizācijas vērtība ir aplēstā pārdošanas cena parastās uzņēmējdarbības ietvaros, atskaitot aplēstās 
produkcijas pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Neto realizācijas vērtība tiek atspoguļota kā pašizmaksa, no 
kuras atskaitīti izveidotie uzkrājumi. 

Debitoru parādi 

Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto 
uzkrājumu atlikumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas iekasēšana ir 
apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. 

Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir: 

- kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā vai debitors 
apšauba Sabiedrības tiesības piedzīt šo parādu; 

- parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas liecina par parādnieka 
nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par 
bankrotējušu) u.tml. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 

Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot 
uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. 

Citi debitori 

Sabiedrība postenī "Citi debitori" iekļauj debitorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī pārmaksātos nodokļus, 
kreditoru parādu debeta atlikumus. 
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Nākamo periodu izdevumi un ieņēmumi 

Maksājumi, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem gadiem, tiek uzrādītas postenī "Nākamo 
periodu izmaksas".  

Maksājumi, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem gadiem, tiek parādīti kā 
nākamo periodu ieņēmumi. 

Naudas līdzekļi 

Par naudu un tās ekvivalentiem tiek uzskatīta bezskaidra nauda maksājumu kontos un skaidra nauda Sabiedrības 
kasē. 

Pamatkapitāls 

Postenī "Pamatkapitāls" uzrāda daļu lielumu atbilstoši Komercreģistrā reģistrētajam lielumam. 

Kreditoru parādi 

Kreditoru parādus Sabiedrība norāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem, un tie ir saskaņoti ar pašu kreditoru. 

Aizdevumi un aizņēmumi 

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma 
summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu 
saistītās izmaksas. 

Noma 

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz 
nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā 
īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas 
maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu 
procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu 
izmaksas. 

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par 
paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos 
kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās 
lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst 
iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā 
izmaksas visā nomas perioda laikā, izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības 
saistības tiek atspoguļotas kā ārpusbilances saistības. 

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 Sabiedrības, 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 summas, kas ir atgūtas. 

Uzkrātie ieņēmumi 

Kā uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi 
vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā 
vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš. 
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Uzkrātās saistības 

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par 
pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma 
nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma 
dokuments (rēķins). 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu 
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 

No pircējiem saņemtie avansi 

No pircēja saņemtais avanss ir maksājums, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu pircējs iemaksā pārdevējam pirms 
preces vai pakalpojuma saņemšanas. 

Pārējie kreditori 

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu 
kredīta atlikumus. 

Dividendes 

Prasījumi un saistības par dividendēm tiek atzītas, kad rodas dalībnieku vai akcionāru tiesības uz dividenžu 
saņemšanu, tas nozīmē, ka tikai tad, kad ir pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par dividendēs izmaksājamo 
peļņas daļu, kā arī noteikta un aprēķināta dividendes summa. 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Nodokļu informāciju Sabiedrība saskaņo ar nodokļu administrāciju. Kreditoru sastāvā Sabiedrība uzrāda tikai 
nodokļu parādus, visas pārmaksas iekļaujot citu debitoru sastāvā. 

Dotācijas 

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus 
pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda 
laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir 
izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. 

Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā 
to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot 
ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:  

Preču pārdošana  

Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi: 

1) Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgus īpašuma tiesībām uz precēm raksturīgos riskus un atlīdzības; 

2) Sabiedrība nepatur turpmākās ar īpašuma tiesībām saistītas pārvaldīšanas tiesības un reālu kontroli pār 
pārdotajām precēm; 

3) Ir ticams, ka Sabiedrība saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus; 

4) Var ticami novērtēt izmaksas, kas radušās vai radīsies saistībā ar darījumu. 

Sabiedrība atspoguļo preču pārdošanu, ņemot vērā darījuma ekonomisko būtību, nevis tikai juridisko formu. 

Pakalpojumu sniegšana  

Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi sniegti.  
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Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē bilances 
datumā ir attiecīgais darījums.  

Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā 
apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas. 

Pārējie ieņēmumi  

Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai 
saistītas ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi: 

x ieņēmumi no soda un nokavējuma naudām – saņemšanas brīdī; 

x ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu 
pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem 
ieņēmumiem, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies; 

x ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām, tiek 
aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas kursa 
svārstībām, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies; 

x procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem – 
saņemšanas brīdī; 

x pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais 
nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" prasības, nosakot ar nodokli apliekamo 
ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. 

Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par 
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata 
gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

1.  Vidējais darbinieku skaits 

 2016 2015 
Vidējais darbinieku skaits 83 85 

2. Personāla izmaksas  

 2016 2015 
Darba alga 723 519 693 333 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 169 534 162 093 
   
tajā skaitā atlīdzība valdei: 22 373 1 896 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valdei: 5 305 4 694 

 

Pamatdarbībā nodarbināto darba samaksa 2016 2015 
Darba alga 657 772 627 804 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 153 135 146 618 
Kopā 810 907 774 422 

 

Administrācijas darba samaksa 2016 2015 
Darba alga 65 747 65 529 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 16 399 15 475 
Kopā 82 146 81 004 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Pielikums Bilancei 

3. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats 

Koncesijas, 
patenti, licences, 
preču zīmes un 

tamlīdzīgas 
tiesības

Nemateriālie
ieguldījumi

kopā

EUR EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 31.12.2015. 5 305              5 305            

Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa  31.12.2016. 5 305              5 305            

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija 31.12.2015. 3 621              3 621            
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas 1 064               1 064            
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcija 31.12.2016. 4 685              4 685            
Bilances vērtība uz 31.12.2015. 1 684              1 684            
Bilances vērtība uz 31.12.2016. 620                 620                

4.  Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Nekustamie īpašumi
Pārējie 

pamatlīdzekļi un 
inventārs

Kopā

EUR EUR EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa 
31.12.2015. 496 306                                 219 895          716 201                       

Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus -                                    3 976 256         3 976 256                   

Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā -                                    30 519             30 519                         
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa  
31.12.2016. 496 306                                 4 165 632       4 661 938                   

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas 
31.12.2015. 42 082                                    131 968          174 050                       

Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma 
korekcijas 20 114                               119 272           139 386                       

Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju 
kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta 
atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu 
posteni

-                                    28 193             28 193                         

Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas 
31.12.2016. 62 196                                    223 047          285 243                       

Bilances vērtība uz 31.12.2015. 454 224                                 87 927             542 151                       
Bilances vērtība uz 31.12.2016. 434 110                                 3 942 585       4 376 695                    
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Pārskata gada laikā finanšu nomā tika iegādāti pamatlīdzekļi EUR 3 944 000 vērtībā. Īpašuma tiesības uz šiem 
pamatlīdzekļiem Sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes (skat. 11., 14. pielikumu). 
 

Finanšu nomas ietvaros iegādāto aktīvu bilances vērtība 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Finanšu nomā iegādātie PL 3 879 288 44 803 
Kopā 3 879 288 44 803 

5. Pircēju un pasūtītāju parādi 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 18 791 6 463 
Kopā 18 791 6 463 

6. Citi debitori 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Pārmaksa par veselības apdrošināšanu - 267 
Norēķini ar norēķinu personām (maiņas nauda autovadītājiem) 463 500 
Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa 10 391 4 254 
Kopā 10 854 5 021 

7. Nākamo periodu izmaksas 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Apdrošināšanas maksājumi 18 925 4 110 
Nomas maksa par automašīnām 164 987 
Pakalpojumi nākamajiem periodiem 484 1 492 
Kopā 19 573 6 589 

8. Nauda 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Naudas līdzekļi norēķinu kontos 13 591 25 049 
Nauda kasē 6 516 6 580 
Nauda ceļā - 2 200 
Kopā 20 107 33 829 

9. Daļu kapitāls 

Sabiedrības 2016. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 374 690, sastāv no 
374 690 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

10. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa) 

 
Procentu 

likme 
Atmaksas 

datums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
 
Aizņēmums no AS Swedbank 

2,7%+3 
mēnešu 

EURIBOR 

 
18.03.2024. 

 
98 313 

 
113 023 

Kopā   98 313 113 023 
 
18.03.2014. Aizdevuma līguma ar AS Swedbank Nr. 14-004872-IN nodrošinājums ir: 

- hipotēka uz nekustamo īpašumu Raiņa iela 6, Rēzekne saskaņā ar hipotēkas līgumu Nr. 14-00872-IN/1.  
- hipotēka uz nekustamo īpašumu Raiņa iela 8, Rēzekne saskaņā ar hipotēkas līgumu Nr. 14-00872-IN/2. 

Ieķīlātā nekustamā īpašuma bilances vērtība EUR 434 110. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 
368 900. 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
No 2 - 5 gadiem 77 547 58 526 
Pēc 5 gadiem 20 766 54 497 
Kopā 98 313 113 023 

11. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa) 

 
Procentu likme Atmaksas 

datums 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
 Līzings * 
 
Līzings AS Swedbank 

1,8%+3.mēn.EURIBOR 
 

3,95% 
+3.mēn.EURIBOR 

25.09.2026. 
 

30.10.2019. 

3 570 835 
 

23 102 

- 
 

30 397 

Kopā   3 593 937 30 397 
 
 
 

* Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa 

Atmaksas 
termiņš 

Faktiskā 
procentu likme 

(%) 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
 
Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš ir 
periodā no 2 līdz 5 gadiem. 
Līzinga līgumi * AS SEB banka 
 

 
25.12.2021. 

 

 
1,8%+3.mēn. 

EURIBOR 

 
1 562 470 

 

 
- 

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņš ir 
periodā no 5 līdz 10 gadiem. 
Līzinga līgumi* AS SEB banka 

25.12.2026. 
1,8%+3.mēn. 

EURIBOR 
2 008 365 - 

Kopā   3 570 835 - 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

12. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa) 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Ieņēmumu no ES projekta ilgtermiņa daļa (2024. gada) 78 037 100 769 
Kopā 78 037 100 769 

Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšanas termiņš 

 
 

31.12.2016. 
EUR 

 
 
31.12.2015. 

EUR 
No 2 - 5 gadiem 40 117 58 117 
Pēc 5 gadiem 37 920 42 652 
Kopā 78 037 100 769 
      

13. Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa) 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Aizņēmums* 14 506 13 928 
Kopā 14 506 13 928 

 
18.03.2014. Aizdevuma līguma ar AS Swedbank Nr. 14-004872-IN nodrošinājums ir: 

- hipotēka uz nekustamo īpašumu Raiņa iela 6, Rēzekne saskaņā ar hipotēkas līgumu Nr. 14-00872-IN/1.  
- hipotēka uz nekustamo īpašumu Raiņa iela 8, Rēzekne saskaņā ar hipotēkas līgumu Nr. 14-00872-IN/2. 

Ieķīlātā nekustamā īpašuma bilances vērtība EUR 434 110. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 
368 900. 

14. Citi aizņēmumi (īstermiņa) 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Finanšu noma Līzings AS SEB banka 373 165 - 
Līzings AS Swedbank 
Līzings AS Swedbank 

7 296 
- 

6 998 
3 931 

Kopā 380 461 10 929 

15. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

 31.12.2016. 31.12.2015. 
 EUR EUR 
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 17 294 19 570 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 570 8 736 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 59 22 
Kopā 26 923 28 328 

 



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SATIKSME” 
reģ. Nr.42403028557 

J.Raiņa iela 8, Rēzekne, LV4601 
2016. gada pārskats 

 

20. lpp. no 29 

Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

16. Pārējie kreditori 

 31.12.2016. 31.12.2015. 
 EUR EUR 
Norēķini par darba algu 32 148 29 324 
Norēķini par ZTI ieturējumiem 418 435 
Kopā 32 566 29 759 

17. Uzkrātās saistības 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām 6 451 - 
Uzkrātās saistības piegādātājiem 2 955 2 784 
Kopā 9 406 2 784 

18. Nākamo periodu ieņēmumi 

 
31.12.2016. 

EUR 
31.12.2015. 

EUR 
Ieņēmumu no ES projekta īstermiņa daļa* 18 630 14 529 
Kopā 18 630 14 529 

* ES KPFI  projekts Nr.KFPI-15.2/182 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA 
“RĒZEKNES SATIKSME’’ ražošanas ēkai’’. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

Pielikums Peļņas vai zaudējumu aprēķinam 

19. Neto apgrozījums 

 
2016. 

EUR 
2015. 

EUR 
Ieņēmumi no autobusu biļetēm 598 214 621 045 
Ieņēmumi no  mēneša biļetēm skolēniem 21 908 22 518 
Ieņēmumi no  mēneša biļetēm pensionāriem 
Ieņēmumi no  mēneša biļetēm  katru dienu 
Ieņēmumi no  mēneša biļetēm daudzbērnu ģimenēm 
Ieņēmumi no  mēneša biļetēm darba dienām 

22 080 
6 805 

321 
17 054 

23 740 
6 269 

161 
15 657 

Kopā 666 382 689 390 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

20. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 

 
2016. 

EUR 
2015. 

EUR 
Personāla izmaksas 
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 
Mazvērtīgā inventāra nolietojums 
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 
Komandējuma izdevumi 
Transporta izdevumi 
Rezerves daļu izmaksas 
Dīzeļdegvielas izlietojums 
Eļļas, smērvielas izmaksas 
Samaksa par remonta darbiem 
Autobusu noma 
Vieglā autotransporta noma 
Autobusu remonts 
Elektroenerģijas izmaksas 
Apdrošināšanas izmaksas 
Saimnieciskie izdevumi tehniskai bāzei 
Apsardzes izdevumi 
Akumulatoru norakstīšanas izmaksas 
Licences izdevumi 
Čeku lentu, uzlīmju izmaksas, EKA apkalpošana 
Taras izdevumi 
Autobusu tehniskā apskate 
Riepu norakstīšanas izdevumi 
Veselības apdrošināšana 
Neatskaitāmais priekšnodoklis 
Degvielas izdevumi apkurei angāram 
Remonta celtniecības izmaksas 
Izejvielu, materiālu iepirkšanas un citi izdevumi 
Nekustamo īpašuma nodoklis 
Programma PIKAS noma,WIFI autobusos 
OSPM transporta pakalpojumi 

810 907 
11 129 

117 172 
2 648 

355 
1 806 
2 924 

151 515 
269 813 

9 225 
494 

159 048 
6 650 

33 020 
9 405 

15 066 
10 345 

293 
2 707 
1 435 
8 511 

8 
188 

3 619 
779 

1 422 
183 

5 982 
12 149 
1 013 
2 810 

11 370 

774 421 
4 164 

44 053 
4 690 

367 
2 008 
2 909 

148 586 
306 801 

9 995 
480 

159 048 
6 651 

30 122 
8 511 
4 063 

12 248 
213 

2 372 
1 232 
8 562 

47 
137 

15 911 
806 
479 
156 

- 
2 208 
1 013 

- 
- 

Kopā 1 663 991 1 552 253  
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

21. Administrācijas izmaksas 

 
2016. 

EUR 
2015. 

EUR 
Kantora (biroja) izmaksas 
Sakaru izdevumi 
Personāla izmaksas 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums 
Naudas līdzekļu apgrozījuma blakus izdevumi 
Juridiskie pakalpojumi 
Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām 
Reprezentācijas izdevumi 
Pārējās administrācijas izmaksas 
Navi Fleet servera lietošana 
Inkasācijas pakalpojumi 
Revīzijas izmaksas 

4 346 
4 569 

82 146 
23  277 

838 
7 090 
1 888 
2 082 

11 414 
3 043 
2 802 
1 140 

3 852 
5 384 

81 005 
17 997 

993 
5 637 
2 182 
1 530 
8 844 
3 066 
2 669 
1 140 

Kopā 144 635 134 299 

22. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 
2016. 

EUR 
2015. 

EUR 
Ieņēmumi no komercpārvadājumiem 
Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi (braukšanas maksas atvieglojumi, 
saskaņā ar pašvaldības lēmumu 
Valsts dotācijas 
Pašvaldības dotācijas 
Telpu noma 
Reklāmas izvietojums 
KPFI projekta ieņēmumi 
Citi ieņēmumi 

51 874 
237 814 

 
266 128 
422 178 

8 595 
9 383 

18 631 
30 880 

50 006 
276 436 

 
264 630 
394 693 

8 595 
8 533 

22 729 
924 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas neto, t.sk.: 2 900 - 
       Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 2 900 - 
       Pārdoto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība - - 
Saņemtās soda naudas 
Ieņēmumi no metāllūžņiem 

35 
466 

- 
- 

Kopā 1 048 884 1 026 546 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

23. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 
2016. 

EUR 
2015. 

EUR 
Samaksātās komisijas naudas un soda naudas 
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 
Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas 
Citi izdevumi 
Degviela komercvajadzībām 

38 
- 

3 737 
12 628 
8 724 

291 
13 

3 389 
8 822 
9 403 

Kopā 25 127 21 918 

24. Finanšu risku pārvaldība 

Sabiedrība saskaras ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi  no kredītiestādes, finanšu līzinga sabiedrības, 
pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet 
tieši no tās saimnieciskās darbības. 

Finanšu riski 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir valūtas risks, likviditātes risks un 
kredītrisks. 

Valūtas risks 

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības monetārajos aktīvos un saistībās ietilpst nauda, parādi 
piegādātājiem un darbuzņēmējiem. Sabiedrība galvenokārt ir pakļauta ārvalstu valūtas riskam saistībā ar euro 
valūtu. 

Likviditātes risks 

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu 
finansējumu, izmantojot aizņēmumus no dalībnieka un kredītiestādes, kā arī finanšu līzingus. 

Kredītrisks 

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Sabiedrība kontrolē 
savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram 
klientam atsevišķi. Sabiedrībai nav nozīmīgu kredītriska koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri vai 
līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. 

25. Ziņas par ārpusbilances saistībām un ieķīlātiem aktīviem 

Ziņas par ieķīlātiem aktīviem uzrādītas 10. un 13. pielikumā. 

26. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem 

Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt 
gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai 
zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē. 
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Finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

27. Notikumi pēc bilances datuma 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi 
notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai jāatklāj papildus informācija. 

Galvenais grāmatvedis ir sagatavojis Sabiedrības 2016. gada pārskatu un valde un galvenais 
grāmatvedis parakstījuši to 2017. gada 2. martā 

 

    
 Jevgēnijs Koršenkovs  Ludmila Ščavinska 
 Valdes loceklis  Galvenā grāmatvede 
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Vadības ziņojums 

2017. gada 2. martā 

 

Sabiedrības darbība pārskata periodā 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SATIKSME” (turpmāk „RĒZEKNES SATIKSME”) pamatdarbība ir 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Sabiedriskā 
transporta pakalpojumi maršrutu tīklā tiek sniegti uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma 
pamata. Lai veiktu saimniecisko darbību SIA „RĒZEKNES SATIKSME” saņemtas licences un speciālās atļaujas: 

- No Valsts Autotransporta direkcijas licence Starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar 
autobusiem (licence sērija PS Nr. 01562) un licences kartītes katram transportlīdzeklim; 

- Eiropas kopiena Kopienas atļauja Nr. EP-00691 starptautiskiem pasažieru komercpārvadājumiem ar 
autobusu; 

- No datu valsts inspekcijas noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību 
un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības  aizsardzībai (apliecība Nr. 002534). 

 
Sabiedrības darbinieki meklē iespējas uzlabot finansiālo stāvokli, piedāvā juridiskām un fiziskām personām papildus 
pakalpojumus: 

- reklāmas izvietošanu autobusos; 
- komercpārvadājumus Latvijā un ārpus; 
- telpas nomu. 

 
Balstoties uz spēcīgajiem finanšu rādītājiem pārskata periodā, sabiedrība arī turpmāk plāno meklēt arvien jaunas 
attīstības iespējas un turpināt centienus, plānots panākt ar nemainīgi augstu apkalpošanas un servisa standartu 
uzturēšanu vietās, kas lielā mērā panākams caur ilgtermiņa ieguldījumu veikšanu apkalpojošā personāla apmācībā 
un attīstībā. Sabiedrības vadība uzskata, ka ilgtspējīgus panākumus un aizvien jaunu klientu piesaisti SIA 
„RĒZEKNES SATIKSME” arī turpmāk nodrošinās orientēšanās uz tādiem būtiskiem aspektiem, kā:  

- augstas klientu apkalpošanas kultūras uzturēšana un ilgtermiņa ieguldījumi darbinieku attīstībā;  

- pozitīva atpazīstamība un SIA „RĒZEKNES SATIKSME” reputācijas nostiprināšana Latvijas pakalpojumu 
sniegšana tirgū. 

- ilgtermiņa ieguldījumu piesaiste autobusu parka atjaunošanai. 

2016. gada beigās tika veikts  iepirkums 25 dīzeļautobusu  ar automātisko ātrumkārbu iegādi. Iegādāti 22 „midi” 
klases autobusi SOR 8,5  un trīs  autobusi SOR 12.  Nomātās tehnikas nomaiņa un jauno autobusu tehniskā apkalpe 
tiks īstenota esošā budžeta ietvaros, izmantojot līzingu. 

Pārskata periodā SIA „RĒZEKNES SATIKSME” izgāja sertifikāciju trijos standartos: 

- transporta pārvadājumu kvalitāte,  
- darba aizsardzība LVS OHSAS 18001:2007 
- ekoloģija ISO 14001:2015 
- procesu un dokumentācijas vadība ISO 9001:2015.     
 

Pārskata periodā SIA „RĒZEKNES SATIKSME” strādāja 85 cilvēki. Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā stabilu 
un konkurētspējīgu atalgojumu, visa veida sociālās garantijas, uzņēmuma apmaksātu pret nelaimes gadījuma 
apdrošināšanu, profesionālas kvalitātes celšanas iespējas, kas pamatoti ļauj cerēt, ka sabiedrība arī turpmāk spēs 
saglabāt savās rindās esošos talantīgos darbiniekus un nodrošinās arvien jaunu spēcīgu personību piesaisti 
nākotnē.  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 

Finansiālo rezultātu rādītāji: 

Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības): 

Likviditātes kopējais 
koeficients 

80 134
559 463 0.14 (koeficienta ieteicama 

robeža 1-2). 

Likviditātes starpseguma 
koeficients 

20 107 + 49 218
559 463  0.124 (koeficienta 

ieteicama robeža 0.7-0.8). 

Absolūtās likviditātes 
koeficients 

20 107
559 463 0.036 (koeficienta 

ieteicama robeža 0.2-
0.25). 

 

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā): 

Bruto peļņas rādītājs 666 382 − 1 663 991
666 382  

-149.71% 

Peļņa pirms procentu 
maksājumiem rādītājs 

−118 487
666 382  -17.78% 

Ar nodokli apliekamās peļņas 
rādītājs 

−149 509
666 382  -22.44% 

Neto peļņas rādītājs 
−149 509
666 382  -22.44% 

 

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients 

Ilgtermiņa ieguldījumu 
segums ar pašu kapitālu 

127 699
4 376 695 0.029 

Ilgtermiņa ieguldījumu 
segums ar pašu kapitālu un 
ilgtermiņa saistībām 

127 699 +  3 770 287
4 376 695  0.891 

Apgrozāmo līdzekļu segums 
ar īstermiņa saistībām 

559 463
80 134  6.982 

Neto apgrozāmais kapitāls 
(EUR) 80 134 – 559 463 (479 329) 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības): 

Saistību īpatsvars bilancē  4 329 750
4 457 449 0.971 

Saistību attiecība pret pašu 
kapitālu 

4 329 750
127 699  33.91 

Peļņas pietiekamība 
procentu maksājumu 
segšanai 

−118 487
31 022  -3.819 

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes plāni: 

2017. gads 

兟      Uzlabot autobusu vadītāju komunikācijas spējas konfliktsituācijās un braukšanas kultūru, organizējot 
apmācības. 

兟      Pretendēt uz elektroautobusiem ar ES fondu finansējumu. 
兟      Nodrošināt bezmaksas Wi-Fi internetu autobusos. 
兟      Realizēt bezskaidrās naudas norēķinu sistēmu autobusos. 
兟      Paplašināt uzņēmuma autoparku ar tūrisma autobusu. 
兟      Pretendēt uz SOR tehniskās apkalpošanas dīlera statusu. 

  

2018. gads 

兟      Pilnveidot maršrutu saraksta kustības shēmu. 
兟      Jaunu saraksta dizainu ieviešana. 
兟      Antivandāļu sarakstu kronšteinu nomaiņa pieturvietās. 
兟      Pieturvietu audio paziņošana autobusos. 
兟      Uzlabot uzņēmuma mājaslapu, paplašinot tās iespējas, lai uzlabot informācijas pieejamību klientiem. 
兟      Mobīlās aplikācijas ieviesšana pasažieriem. 

  

2019.-2020. gads 

兟      Labiekārtot uzņēmuma teritoriju, apgaismojuma, videonovēršanas pilnveide, seguma remonts. 
兟      Labiekārtot remontzonu, izveidot apģērbu mazgāšanas telpu remontzonā, autobusu pacēlāju iekārtošana. 
兟      Autobusu pieturās izvietot elektroniskos informācijas tablo. 

  

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā: 

Uzņēmums ik gadu plāno veikt pētījumus par klientu apmierinātību un uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitātes 
novērtējumu, kā arī klientu vēlmju izzināšana – lai sekmēt turpmāku uzņēmuma attīstību, sniegto pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu un pakalpojuma pieejamības celšanu. 

  

 

Vadības ziņojums (turpinājums) 
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Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana: 

2016. gada rezultāts ir  zaudējumi 149 509 EUR apmērā.  
Uzņēmums regulāri pārskata savu zaudējumu pozīcijas un veic pasākumus, zaudējumu sabalansēšanai un to 
samazināšanai. Kā arī regulāri strādā pie papildus ieņēmumu gūšanas no tādiem pakalpojumiem, kā autobusu 
komercpārvadājumu sniegšana un reklāmas izvietošana. 

 

  
Jevgēnijs Koršenkovs  

Valdes loceklis  

 


