AKCIJU SABIEDRĪBA „RĪGAS STARPTAUTISKĀ AUTOOSTA”
(VIDĒJĀ SABIEDRĪBA)
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404)

2016.GADA PĀRSKATS
(19.FINANŠU GADS)
SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA
PĀRSKATU LIKUMU
KOPĀ AR NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU

Rīga, 2017

AS „Rīgas starptautiskā autoosta”
Adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003361404

2016.gada pārskats

SATURS
Vispārīga informācija

3

Vadības ziņojums

4

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

6

Bilance

7

Naudas plūsmas pārskats

9

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

10

Finanšu pārskatu pielikums

11

Neatkarīgu revidentu ziņojums

19

2

AS „Rīgas starptautiskā autoosta”
Adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003361404

2016.gada pārskats

Vispārīga informācija
Uzņēmuma nosaukums

Rīgas starptautiskā autoosta

Juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Nozare

Autoostas NACE kods 52.21

Vienotais reģistrācijas numurs,
vieta un datums

40003361404
Rīga, 1997.gada 6.oktobrī

Juridiskā adrese

Prāgas iela 1
Rīga, Latvija, LV-1050

Lielākie akcionāri

SIA “Rīgas acs” (49,99%)
Sergejs Serdjukovs (25,41%)
SIA „KG Tehnoloģijas” (10,32%)

Valdes priekšsēdētāja

Vaira Gromule (direktore), iecelta 19.02.2000.g.

Valdes loceklis

Jānis Briedītis (komercdirektors), iecelts 20.04.1999.g.

Valdes loceklis

Margarita Brikmane, iecelta 13.11.2013.g.

Padomes locekļi

Vita Jermoloviča (padomes priekšsēdētāja), iecelta 21.10.2010.g.
Ivans Ivanovs (padomes priekšsēdētājas vietnieks), iecelts 12.11.2009.g.
Sergejs Serdjukovs, iecelts 30.05.2005.g.
Oļegs Burovs, iecelts 12.11.2009.g.
Igors Kuzmuks, iecelts 28.04.2011.g.

Gada pārskatu sagatavoja

Vija Javtušenko (galvenā grāmatvede)

Finanšu gads

2016.gada 1.janvāris - 31.decembris

Revidente

Nellija Pagrabniece
Latvijas Republikas
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.87

SIA „Pagrabnieces Auditoru birojs”
Hospitāļu 8, Rīga
Latvija, LV-1013
Licence Nr.8
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AS „Rīgas starptautiskā autoosta”
Adrese: Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003361404

2016.gada pārskats

Vadības ziņojums
Uzņēmuma darbības veids
Akciju sabiedrība „Rīgas starptautiskā autoosta” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) sniedz pakalpojumus divās Latvijas autoostās:
- Rīgas starptautiskajā autoostā, reģistrēta LR Satiksmes ministrijas Autoostu reģistrā 2010.gada 1.novembrī, reģistrācijas
Nr.9;
- Jelgavas autoostā, reģistrēta LR Satiksmes ministrijas Autoostu reģistrā 2010.gada 1.novembrī, reģistrācijas Nr.8.
Sabiedrības pamatdarbība ir autoostas pakalpojumu sniegšana pasažieriem un sauszemes pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem.
Autoostas attiecības ar pārvadātājiem regulē savstarpēji noslēgtie līgumi, kuru nosacījumi pamatojas ar Latvijas Republikas
likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un citu valsts institūciju normatīvajiem aktiem. Akciju sabiedrības Valde darbojas
saskaņā ar statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.
Atbilstoši attīstības koncepcijai Valdes uzdevums ir izveidot Rīgas starptautisko autoostu kā modernu pasažieru pārsēšanās un
kompleksās apkalpošanas punktu Eiropas pasažieru transporta tīklā.
Uzņēmuma darbība pārskata periodā
Nodrošinot pasažieru apkalpošanu, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbojas ar 30 pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem.
14 pasažieru pārvadātāju uzņēmumi veic iekšzemes pārvadājumus, no tiem 1 pārvadātāju uzņēmums, veic gan iekšzemes, gan
starptautiskos pārvadājumus, 17 pārvadātāju uzņēmumi veic starptautiskos pārvadājumus, no tiem 10 ir ārvalstu kompānijas.
„Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbojas ar 3 tūrisma aģentūrām, kas realizē braukšanas biļetes uz starptautiskajiem reisiem.
Latvijas 33 autoostās, tajā skaitā arī AS „Rīgas starptautiskā autoosta” kasēs, biļešu realizāciju nodrošina biļešu tirdzniecības
programma „Baltic Lines”.
2016.gadā Rīgas starptautiskajā autoostā dienā vidēji apkalpoti 430 reisi, no tiem 350 iekšzemes un 80 starptautiskie reisi.
Jelgavas autoostā 2016.gadā vidēji dienā apkalpoti 140 reisi, no tiem 40 reģionālie, 55 tālsatiksmes un 45 tranzīta tālsatiksmes
un starptautiskie reisi.
2016.gadā AS “Rīgas starptautiskā autoosta” apkalpojusi 1,932 milj. pasažieru, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 6,66%
mazāk, t.sk., Rīgas autoostā apkalpoti 1,746 milj. pasažieri, Jelgavas autoostā – 186 tūkst. pasažieri.
Finansiālo rezultātu rādītāji 2016.gadā:
- Neto apgrozījums ir 2,654 milj. EUR.
- Peļņa ir 414 tūkst. EUR.
- Rentabilitāte ir 15,61%.
- Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu ir 1,71.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pamatkapitāls sadalīts 4 268 540 akcijās ar katras nominālvērtību 0,10 EUR.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” darbojas Autopārvadātāju asociācijā “Latvijas Auto”, asociācijā Association of
Paneuropean Coach Terminals (APC), Latvijas darba devēju konfederācijā (LDDK) un asociācijā "Latvijas Transporta attīstības
un izglītības asociācija" (LaTDEA).
Starp AS „Rīgas starptautiskā autoosta” vadību un kolektīvu noslēgts darba koplīgums.
Lai optimizētu Jelgavas autoostas darbību, tika veikti saimnieciski organizatoriski pasākumi struktūrvienībā un ar 2016.gada
1.novembri likvidēta Jelgavas autoostas biļešu kases kasiera – dispečera viena amata vienība.
Beidzoties pilnvaru termiņam, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 2016.gada 30.maija ārkārtas akcionāru sapulce pārvēlēja
Padomi. Izmaiņas Padomes locekļu sastāvā nav notikušas.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāru sastāva lielākie akcionāri:
- SIA “RĪGAS ACS”
- 49,99% akciju;
- Sergejs Serdjukovs
- 25,41% akciju;
- SIA “KG TEHNOLOĢIJAS”
- 10,32% akciju;
- AS “Nordeka”
- 2,75% akciju;
- SIA “Centra Termināls”
- 1,1% akciju;
- Citas fiziskas personas
- 10,43% akciju.
Uzņēmuma veiktie uzdevumi pārskata periodā
Lai AS “Rīgas starptautiskā autoosta” varētu veiksmīgi nodrošināt savu saimniecisko darbību, 2016.gadā autoostā veikti
sekojoši remontu darbi:
- siltumtrases avārijas remonts un siltummezgla regulēšana;
- autoostas laukuma daļas un iebraucamās daļas no Prāgas ielas bedrīšu remonts;
- ventilācijas iekārtu remonts uz autoostas ēkas jumta;
- nojumju jumta remonts;
- kanālmalā banera remonts;
- autoostas laukuma sakārtošanas un solu remonta darbi;
- autoostas ēkā iekšējie remontu darbi;
- autoostas ēkas automātisko durvju remonts;
- uzgaidāmās zāles krēslu remonts;
- autoostas 1. un 2.stāva nomas telpu remonti;
- autoostas 3. un 2.stāva sanitāro mezglu remonts;
- ir izstrādāts projekts “Autoostas pasažieru galerijas aizstiklošanai, pagraba siltināšanai un āra kafejnīcas atjaunošanai
2.stāva terasē”. 2017.gada 1.pusgadā paredzēta šī projekta realizācija.
2016.gadā veikto remontu summa - 56 tūkst. EUR, investīciju summa - 156 tūkst. EUR, un nepabeigta celtniecības objekta
izveidošanas izmaksas - 194 tūkst. EUR.
2016.gadā ir veikts pasākumu komplekss drošības situācijas uzlabošanai AS „Rīgas starptautiskā autoosta” :
- ieviesta video pārrunu iekārta un attālinātas durvju atvēršanas sistēma, kas paredz piekļuves drošības čipu lietošanu,
iekļūšanai autoostas telpās gan autoostas darbiniekiem, gan nomniekam;
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- veikta apsardzes videonovērošanas sistēmas papildināšana, uzstādot papildus videonovērošanas kameru, tajā skaitā pie
dispečeru dienesta, iebraucošo transportlīdzekļu fiksēšanai un pie ieejām autoostas ēkā;
- veikta apsardzes videonovērošanas programmnodrošinājuma, videonovērošanas serveru un darbavietu modernizācija, kā arī
autoostā esošo trīs drošības sistēmu: videonovērošanas, iebraucošo transportlīdzekļu numuru atpazīšanas un cilvēku plūsmas
skaitīšanas sistēmu apvienošana vienotā sistēmā;
- uzsākta sadarbība ar uzņēmumu SIA „LDZ Apsardze”, kas nodrošina fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu Rīgas
starptautiskajā autoostā, kā arī veic videonovērošanas, ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas uzturēšanu;
- AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbībā ar SIA “LDZ apsardze” un Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju (LPPA)
2016.gada 14.decembrī rīkoja konferenci “Sociālā un fiziskā pasažieru drošība sabiedriskajā transportā un tā infrastruktūrā”.
Konferences rīkošanu atbalstīja Rīgas dome, piešķirot tās rīkošanai Rīgas domes sēžu zāli Rātslaukumā 1, Rīgā. Konferencē ar
prezentācijām uzstājās: VSIA “Autotransporta direkcija”, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija, AS „Rīgas starptautiskā
autoosta”, SIA “Latvijas dzelzceļa apsardze”, SIA “Baltijas drošības skola”, AS „Transporta un sakaru institūts” un SIA
“AMRID” pārstāvji;
- lai nodrošinātu prasības nodarbināto civilās aizsardzības apmācībai, 2016.gada oktobrī 60 autoostas darbinieki apmācīti
jautājumos par saskarsmi ar krīzes situācijā nonākušām problemātiskām personām un šaušanas incidentiem sabiedriskās vietās.
AS „Rīgas starptautiskā autoosta” darbības uzlabošanai 2016.gadā veikta virkne šādu pasākumu:
- sadarbībā ar AS “Transporta un sakaru institūts” izstrādāts pasažieru un transporta kustību simulācijas modelis tālākai tā
izmantošanai operatīvu izmaiņu gadījumos;
- nodoti ekspluatācijā trīs pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības termināli bezskaidras naudas norēķiniem ar bankas kartēm;
- 2016.gada 16.septembrī notika AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas audits,
atbilstoši jaunā ISO 9001:2015 standarta prasībām. Saskaņā ar audita ziņojumu, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes
vadības sistēma atbilst standarta ISO 9001:2015 prasībām un ir vērtējama kā efektīva, ko apliecina izsniegtais sertifikāts;
- 2016.gada novembrī 31 darbinieks apmācīts profesionālā klientu apkalpošanā;
- Rīgas starptautiskās autoostas veiksmīgas sadarbības rezultātā ar VSIA “Autotransporta direkcija” un vairākām
sabiedriskām organizācijām ir panākti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība", kuri paredz pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļos
(izņemot vieglos taksometrus) un biļešu tirdzniecības vietās kases aparātus, hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" sākt lietot ne vēlāk kā 2019.gada 1.janvārī;
- Rīgas starptautiskās autoostas sekmīgi izstrādātā loģistika, ļauj arvien vairāk apkalpot arī tūristu autobusus, kuriem
pasažieru uzņemšana pilsētas ielās ir neērta. Vērojams tūrisma autobusu skaita pieaugums.
Valdes priekšsēdētāja, Paneiropas autoostu asociācijas (APC) Ģenerālsekretāre V.Gromule un valdes loceklis J.Briedītis
piedalījās APC biedru sapulcē, kas notika 2016.gada 19.septembrī, Berlīnē, Vācijā. Biedru sapulces ietvaros notika Asociācijas
prezidentūras vēlēšanas, kurās V.Gromule atkārtoti tika ievēlēta par APC Ģenerālsekretāri. Kā arī pēc V.Gromules ierosinājuma
APC biedri nobalsoja par iestāšanos Starptautiskajā Autotransporta savienībā (The International Road Transport Union, IRU)
asociētā biedra statusā.
Uzņēmuma nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ir iekļauta Satiksmes ministrijas organizētajā darbā grupā “Par autoostu sistēmas
pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu”. Satiksmes ministrija ierosinājusi veikt
izmaiņas “Autopārvadājumu likumā”, kurā noteiktu VSIA “Autotransporta direkcija” pārraudzību pār Latvijas autoostām.
No 2017.gada bankas sāks izsniegt bezkontakta kartes, kuras kā maksāšanas līdzekli varēs izmantot arī biļešu tirdzniecības
terminālos. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbībā ar SIA “Mikromaksājumi” un SIA “First Data Latvia” iesākusi darbu pie
biļešu tirdzniecības terminālu papildināšanas ar bezkontaktu karšu nolasītājiem.
SIA “Rīgas karte” ir izteikusi piedāvājumu integrēt BalticLines biļešu tirdzniecības sistēmu ar SMS Rīga norēķinu sistēmu,
kas dotu iespēju pasažieriem iegādāties braukšanas biļetes uz starppilsētu autobusiem ar mobilās aplikācijas palīdzību. Kā arī
izmantot e-Karti starppilsētu autobusu biļešu iegādei. Darbs sistēmu integrācijas virzienā turpinās.
Noslēdzies Rail Baltica starptautisks metu konkurss par dzelzceļa līnijas izbūvi no Rīgas centrālās stacijas līdz lidostai. Šī
posma izbūve tieši skar Rīgas starptautiskās autoostas teritoriju un apdraud autoostas darbības nepārtrauktību.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpina darbu pie Torņkalna multimodālā sabiedriskā transporta mezgla
(MMTM) izstrādes, kur AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pieaicināta MMTM projektam nepieciešamās informācijas apkopošanā
par autoostas funkciju nodrošināšanu un tehnoloģiskā aprīkojuma ierīkošanu.
Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas sadali
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” izvirzīto mērķu tālākai attīstīšanai, nolemj 2016.gada saimnieciskās darbības
rezultātā gūto 414 365 EUR peļņu sadalīt sekojoši:
- 256 112,40 EUR izmaksāt dividendēs;
- 158 252,60 EUR novirzīt rezervēs.
________________________

_____________________

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja

Gada pārskatu sagatavoja

Jānis Briedītis
Valdes loceklis

_________________________
Margarita Brikmane
Valdes locekle

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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2016.gada pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes
numurs

Neto apgrozījums:

3

- no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa
Administrācijas izmaksas
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

4

5
6
7
8

- no citām personām
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu gadu
Pārskata gada peļņa
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2016

2015

EUR

EUR

2 653 836

2 450 515

2 653 836

2 450 515

(1 579 717) (1 597 993)
1 074 119
(710 112)

852 522
(706 646)

136 148
(23 959)

1 539
(17 107)

3 275

6 654

3 275

6 654

479 471
(65 106)

136 962
(39 738)

414 365

97 224

Pielikums no 11. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle

Gada pārskatu sagatavoja:

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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Bilance
uz 2016.gada 31.decembri un 2015.gada 31.decembri

AKTĪVS
Piezīmes
numurs

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

11 713
3 142
14 855

7 446
3 898
11 344

2 088 893
214 306
225 614
67 428
2 596 241
2 611 096

2 236 501
153 809
31 220
13 230
2 434 760
2 446 104

1 248
1 248

250
250

96 358
2 359
33 010
1 391

86 600
2 782
30 001
2 378

133 118

121 761

550 000
550 000
1 943 498

900 000
900 000
1 551 858

2 627 864

2 573 869

5 238 960

5 019 973

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopā
Pamatlīdzekļi
Nekustāmie īpašumi:
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
Krājumi kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Uzkrātie ieņēmumi
Debitori kopā
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā
Nauda
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ
AKTĪVS KOPĀ

11

12

13
14
15

16
17

Pielikums no 11. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja
Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle
Gada pārskatu sagatavoja

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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PASĪVS
Piezīmes
numurs
PAŠU KAPITĀLS
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Rezerves:
pārējās rezerves
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
Pārskata gada peļņa
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi
UZKRĀJUMI KOPĀ
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Nākamo periodu ieņēmumi
Pārējie kreditori
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
KREDITORI KOPĀ

18
12

19

20

21

24
22
23

PASĪVS KOPĀ

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

426 854
855 594

426 854
1 311 773

2 364 831
402 512
414 365
4 464 156

2 310 292

-

39 152
39 152

150 987
150 987

231 490
231 490

40
132 876
87 373
306 708
18 850
77 970
623 817
774 804

159
40 270
91 898
20
404 070
17 975
48 796
603 188
834 678

5 238 960

5 019 973

97 224
4 146 143

Pielikums no 11. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle
Gada pārskatu sagatavoja

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešas metodes)
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)
Peļņa no ārvalstu valūtu kursu svārstībām
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ieņēmumi no ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves samazināšanas
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksu norakstīšanas
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru
atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo
parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Saņemtie procenti
Depozītnoguldījumu virs 90 dienām samazinājums
Ieguldīšanas darbības neto nauda plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts
Pārskata gada neto naudas plūsma
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

31.12.2016.
EUR
479 471

31.12.2015.
EUR
136 962

209 800
6 901
(39 152)
(76)
(3 275)
(134 171)

199 087
6 621
(224)
(6 654)
-

2 360

27

521 858

335 819

(998)
(10 460)

642
49 891

(5 495)
504 905
(39 856)
465 049

67 486
453 838
(18 108)
435 730

(404 879)
20 826
2 378
350 000
(31 675)

(90 550)
4 948
200 000
114 398

(41 810)
(41 810)

(44 966)
(44 966)

76
391 640
1 551 858
1 943 498

224
505 386
1 046 472
1 551 858

Pielikums no 11.lpp. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja
Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle
Gada pārskatu sagatavoja

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
2016.
EUR
426 854
426 854

2015.
EUR
426 854
426 854

1 311 773

1 311773

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

(456 179)
855 594

1 311 773

Rezerves
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

2 310 292
54 539
2 364 831

2 189 924
120 368
2 310 292

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

97 224
719 653
816 877

163 054
(65 830)
97 224

Pašu kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

4 146 143
4 464 156

4 091 605
4 146 143

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Piezīmes

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma
pieaugums/samazinājums

Pielikums no 11.lpp. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle

Gada pārskatu sagatavoja

_________________
Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

Gada pārskats parakstīts 2017.gada 23.februārī
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Finanšu pārskatu pielikums
1. Vispārīgā informācija par uzņēmumu
Akciju sabiedrība “Rīgas starptautiskā autoosta” reģistrēta (turpmāk tekstā – Sabiedrība) Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā 1997.gada 6.oktobrī (komercreģistrā 2004.gada 27.septembrī). Sabiedrība sniedz pakalpojumus
pasažieriem un sauszemes pasažieru pārvadātāju firmām, iznomā telpas komercdarbības veikšanai.

2. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi
Finanšu pārskatu sagatavošanas principi
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos - 2016.gada 1.janvārī zaudēja spēku Gada pārskata likums un stājās spēkā Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “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”, kuri
piemērojami pārskata gadā. Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā
par vērtības mēru lieto euro. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Salīdzinošā informācija
Ja pārskata gadā tiek mainīta posteņu klasifikācija, attiecīgi tiek pārklasificēti iepriekšējā gada rādītāji, lai tie būtu
salīdzināmi.
Finanšu pārskatā atbilstoši likuma prasībām, ir mainīti atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances posteņu,
naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata nosaukumi. Posteņu saturs un būtība no nosaukuma maiņas
nemainās. Veikta salīdzinošo rādītāju par 2015.gadu atsevišķu posteņu pārklasifikācija peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
naudas plūsmas pārskatā un bilances posteņos. Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu, rādītāji ir klasificēti pēc
2016.gada pārskata principiem.

Izmaiņas aplēsēs
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē atsevišķas
pārskatos atspoguļotās summas un datus. Tādējādi faktiskie rezultāti varētu atšķirties no šīm aplēsēm.

Naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir euro. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti
euro, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi
un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto kursu
pārskata gada pēdējā dienā. Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību
posteņus, lietojot valūtu kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtu kursiem, tiek atzītas
peļņas vai zaudējumu aprēķinā neto vērtībā.

USD

31.12.2016.

31.12.2015.

EUR
1,05410

EUR
1,08870

Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās izmantošanas laikā,
izmantojot lineāro metodi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo ieguldījumu bilances vērtība varētu
būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo ieguldījumu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos.
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas normas:
%
Licences
Preču zīme
Citi nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas)

20
10
35

Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir sabiedrības materiāli lietiskie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu
un vērtība ir virs 300 EUR. Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu.
2012.gadā veikta ēku un būvju novērtēšana atbilstoši tirgus vērtībai un noteikts to atlikušais lietderīgās lietošanas laiks,
jo nekustamā īpašuma vērtība neatbilda tirgus (patiesai) vērtībai. Pārvērtēšanas rezultātā ēku un būvju vērtība palielināta
par 1 543 262 EUR.
Nolietojums tiek aprēķināts aktīva lietderīgās izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Nolietojumu aprēķina,
sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas saimnieciskajā darbībā. Ja
pamatlīdzekļi tiek pārdoti vai norakstīti, to sākotnējā vērtība un uzkrātais nolietojums tiek izslēgts no uzskaites, un peļņa
vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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Pamatlīdzekļiem ir noteiktas un piemērotas šādas nolietojuma likmes gadā:

2016.gada pārskats

%
Autoostas ēka
5
Kontroles-caurlaides ēka
5
Atkritumu tvertņu novietne
10
Atkritumu tvertņu laukums
10
Būves
20
Mēbeles un citi pamatlīdzekļi
20
Automašīnas
20
Kiosks
25
Žogs
25
LED displeji uz perona un biļešu tirdzniecības zālē
25
Kases aprāti, kopētāji, faksa aparāti
35
Printeri, datori, monitori, datoru piederumi un citi datu nesēji
50
Pasažieru apkalpošanai izmantotais inventārs
50
Printeri biļešu tirdzniecībai
50
Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, izslēdzot visa veida atlaides, visas ar šo objektu tieši saistītās
izmaksas līdz tā nodošanai ekspluatācijā, kā arī muitas nodokļus (nodevas) un citus ar pirkumu saistītos neatlīdzināmos
nodokļus. Pie tieši saistītajām izmaksām pieder ekspluatācijas vietas sagatavošana un aprīkošana, objekta piegādāšana un tā
saņemšanas izdevumi, speciālistu algas un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas, ja šo speciālistu darbs tiešā veidā bijis
saistīts ar izveidojamo objektu. Tādas izmaksas, kā remonta un uzturēšanas izmaksas, kas rodas pēc pamatlīdzekļu
nodošanas ekspluatācijā, parasti tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā to rašanās brīdī. Ja skaidri pierādāms, ka
attiecīgo izmaksu rezultātā nākotnē tiks gūts ekonomiskais labums, kas pārsniedz sākotnēji noteikto pamatlīdzekļu
izmantošanas atdevi, šādas izmaksas tiek kapitalizētas kā pamatlīdzekļu papildu vērtība.
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 tiek norakstīts līdz tā atgūstamajai summai.
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek
uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Pārējie finanšu aktīvi
Sākotnēji atzīstot finanšu aktīvus, tie tiek uzskaitīti to patiesajā vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas,
ja attiecīgie ieguldījumi peļņā vai zaudējumos nav uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas sabiedrība nosaka
tā finanšu aktīvu klasifikāciju un, ja tas pieļaujams un ir atbilstoši, pārskata šo klasifikāciju katra finanšu gada beigās.
Debitoru parādi ir neatsavināti finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu grafiku, kuri netiek kotēti aktīvajā tirgū. Šādi
aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā pašizmaksā, izmantojot procentu metodi. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, šo aktīvu pārvērtēšanas vai to vērtības samazināšanas brīdī.

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

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot
nedrošiem parādiem izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilna parāda summas
saņemšana vairs nav ticama. Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.

Uzkrātie ieņēmumi
Kā uzkrātie ieņēmumi, sabiedrībā tiek atzīti skaidri zināmas procentu ieņēmumu summas no depozītnoguldījumiem,
kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis noguldījuma termiņa ieskaitīšanas bridis.

Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda ir skaidra nauda sabiedrības kasē, bezskaidra nauda banku maksājumu kontos un pieprasījuma noguldījumu
kontos. Naudas ekvivalenti ir īstermiņa ieguldījumi, kurus īsā laikā var pārvērst naudā, un pastāv maza iespēja, ka to
vērtība mainīsies.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Ēku un būvju pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības palielinājums 2012.gadā. Rezerve tiek samazināta par uzņēmumu
ienākuma nodokļa daļu 15% apmērā, kas uzrādīta bilances postenī „Atliktā nodokļa saistības”. Atbilstoši „Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likuma” prasībām rezerve samazināta par ēku un būvju pārvērtētas daļas aprēķināto
nolietojumu. Iepriekšējos gados aprēķinātā nolietojuma apmērā atzītie ieņēmumi no pārvērtēšanas rezerves samazinājuma
uzradītās bilances postenī “Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa vai nesegtie zaudējumi ”.
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Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas), kāda pagātnes notikuma dēļ, pastāv
varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no sabiedrības, un
saistību apjomu, iespējams, pietiekami ticami novērtēt.

Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības ir skaidri zināmas saistību summas pret piegādātājiem un darba uzņēmējiem par pārskata gadā
saņemtajām precēm un pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu
dēļ bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins).
Atbilstoši „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma” prasībām aplēstās saistību summas pret darbiniekiem
par aprēķinātām neizmantoto atvaļinājuma summām finanšu pārskatā tiek uzradītas bilances postenī “Uzkrātās saistības”.
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.

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.
Sniegto pakalpojumu vērtībā ietilpst galvenokārt ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, iebraukšanas maksas, telpu nomas
un reklāmu platības iznomāšanas. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.

Saistītās puses
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.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā veido pārskata periodam aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis un
atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējuma aprēķinā.
2016.gada aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts ievērojot likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 2016.gadam nodokļa likmi - 15%
(2015.gadam – 15%).
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis tika aprēķināts laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām, kas rodas no
atšķirībām starp aktīvu un pasīvu vērtību finanšu pārskatos un to vērtību nodokļu vajadzībām. Atliktais nodoklis tika
aprēķināts piemērojot likumā noteikto nodokļa likmi nākamajam periodam – 15%. Minētās starpības galvenokārt radušās
no atšķirīgām pamatlīdzekļu nolietojuma normām, kuras piemēro nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaitē.
Ja pēc aprēķiniem pārskata gadā veidojas atliktā nodokļa aktīvs, to uzrāda bilancē tikai tajos gadījumos, kad tā atgūšana
ir droši sagaidāma.
No ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves aprēķinātās atliktā nodokļa saistības uzrādītas bilancē.

3. Neto apgrozījums
Iebraukšanas maksa
Biļešu tirdzniecība
Telpu noma un reklāmas platības
Pārējie pakalpojumi
KOPĀ:

2016.g.
1 515 421
724 409
243 524
170 482
2 653 836

2015.g.
1 383 573
659 471
243 224
164 247
2 450 515

4. Pārdotas produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes
izmaksas*
Personāla izmaksas (algas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iemaksas
trešā līmeņa pensiju fondā)
Komunālās, remontu, reklāmas, apsardzes, telpu un teritorijas uzturēšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums
Pārējās izmaksas
Uzturēšanas izmaksas programmām, datortehnikai, kases aparātiem
Materiālu, mazvērtīgā inventāra un pārējās saimniecības izmaksas
Zemes nomas maksa, nekustamā īpašuma apdrošināšana, nekustāma
īpašuma nodoklis
Bankas pakalpojumi, inkasācijas izmaksas
KOPĀ:

2016.g.

2015.g.

645 357
397 029
207 204
108 421
95 274
81 258

639 699
471 290
196 315
85 302
79 844
84 314

24 227
20 947
1 579 717

20 603
20 626
1 597 993

* Veikta 2015.gada posteņu pārklasifikācija
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pārdotas produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Pārējie nodokļi

2016.gada pārskats

2015
pēc
pārklasifikācijas
EUR

Pārklasifikācija
EUR

2015
pirms
pārklasifikācijas
EUR

1 597 993

14 860

1 583 133

-

(14 860)

14 860

5. Administrācijas izmaksas
Personāla izmaksas (algas, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, iemaksas trešā
līmeņa pensiju fondā)
Citas izmaksas
Biroja, informācijas līdzekļu, pasta, interneta, gada pārskata izmaksas, pamatlīdzekļu
nolietojums*
Juridisko pakalpojumu izdevumi
KOPĀ:
*t.sk., atlīdzība zvērinātam revidentam par 2016.gada pārskata revīziju – 4 500 EUR

2016.g.

2015.g.

628 187
42 801

628 301
46 997

24 689
14 435
710 112

22 052
9 296
706 646

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma
Ieņēmumi no komunālo pakalpojumu starpniecības
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (t.sk. par izziņu sniegšanu)
Saņemtās soda naudas
Neto ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām
KOPĀ:

2016.g.
134 171
851
825
225
76
136 148

2015.g.
906
217
192
224
1 539

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pētniecības un attīstības izmaksas
Pārējās izmaksas
„Lai dzīvo bērni” sižeta atbalstīšana, spartakiāde, brilles pēc koplīguma, bēru
pabalsti, līdzjūtības
Parādu summas, kas tieši iekļautas izmaksās, zaudējumi no pamatlīdzekļu
pārdošanas
Izdevumi no biļešu atgriešanas
Neizmantotā apdrošināšanas prēmija, samaksātās soda naudas, viltotā nauda
KOPĀ:

2016.g.
8 564
7 460

2015.g.
6 906
589

3 887

8 100

2 360
1 188
500
23 959

96
1 143
273
17 107

8. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
2016.g.

2015.g.

KOPĀ:

1 884
1 391
3 275

4 276
2 378
6 654

KOPĀ:

2016.g.
65 106
65 106

2015.g.
39 738
39 738

KOPĀ:

2016.g.
1 028 506
223 548
21 490
1 273 544

2015.g.
1 025 272
221 253
21 475
1 268 000

KOPĀ:

2016.g.
120 200
13 515
840
134 555

2015.g.
119 525
11 342
840
131 707

No citam personām:
- ieņēmumi no depozītiem, kontu atlikumiem
- uzkrātie termiņnoguldījumu procenti

9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10. Personāla izmaksas un darbinieku skaits
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iemaksas trešā līmeņa pensiju fondā

Atlīdzība valdes locekļiem
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iemaksas trešā līmeņa pensiju fondā
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Atlīdzība padomes locekļiem
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iemaksas trešā līmeņa pensiju fondā
KOPĀ:

2016.g.
90 467
20 616
1 500
112 583

2015.g.
95 134
21 665
1 500
118 299

2016.g.
78
3
5

2015.g.
80
3
5

Vidējais darbinieku skaits
Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā kopā ar valdi un padomi
t.sk., valde
t.sk., padome

Kopējās personāla izmaksas iekļautas šādos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos:

KOPĀ:

2016.g.
645 357
628 187
1 273 544

2015.g.
639 699
628 301
1 268 000

KOPĀ:

2016.g.
51 367
47 097
40 904
139 368

2015.g.
20 730
45 502
40 224
39 152
145 608

Ražošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas

Kopējās personāla izmaksas iekļautas šādos bilances posteņos:
Uzkrātās saistības
Nodokļi un valsts sociālās nodrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrājumi*

* Atbilstoši likuma prasībām aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par aprēķinātām neizmantoto atvaļinājumu
summām pārskatā par 2016.gadu uzrādītas bilances postenī “Uzkrātās saistības”.

11. Nemateriālie ieguldījumi

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.
Sākotnējā vērtība 31.12.2015.
Uzkrātā amortizācija 01.01.2015.
2015 Amortizācija
Uzkrātā amortizācija 31.12.2015.
Atlikusī vērtība 01.01.2015.
Atlikusī vērtība 31.12.2015.
Sākotnējā vērtība 01.01.2016.
Iegāde
2016
Likvidācija
Sākotnējā vērtība 31.12.2016.
Uzkrātā amortizācija 01.01.2016.
Amortizācija
2016
Likvidācija
Uzkrātā amortizācija 31.12.2016.
Atlikusī vērtība 01.01.2016.
Atlikusī vērtība 31.12.2016.

Citi nemateriālie
ieguldījumi
EUR
58 269
58 269
49 670
4 701
54 371
8 599
3 898
58 269
4 233
(5 064)
57 438
54 371
4 989
(5 064)
54 296
3 898
3 142

Koncesijas, patenti,
licences, preču
zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
EUR
14 487
14 487
5 121
1 920
7 041
9 366
7 446
14 487
6 179
20 666
7 041
1 912
8 953
7 446
11 713

KOPĀ
EUR
72 756
72 756
54 791
6 621
61 412
17 965
11 344
72 756
10 412
(5 064)
78 104
61 412
6 901
(5 064)
63 249
11 344
14 855
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12. Pamatlīdzekļi

Sākotnējā vērtība 01.01.2015.
Iegāde
2015
Likvidācija
Sākotnējā vērtība 31.12.2015.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2015.
Nolietojums
2015
Likvidēto aktīvu nolietojums
Uzkrātais nolietojums 31.12.2015.
Atlikusī vērtība 01.01.2015.
Atlikusī vērtība 31.12.2015.
Sākotnējā vērtība 01.01.2016.
Iegāde
2016 Likvidācija
Pārvietots
Sākotnējā vērtība 31.12.2016.
Uzkrātais nolietojums 01.01.2016.
Nolietojums
2016
Likvidēto aktīvu nolietojums
Uzkrātais nolietojums 31.12.2016.
Atlikusī vērtība 01.01.2016.
Atlikusī vērtība 31.12.2016.

Pamatlīdzekļu
izveidošana un
nepabeigto
celtniecības
objektu izmaksas
EUR
27
31 220
(27)
31 220
27
31 220
31 220
194 394
225 614
31 220
225 614

Zemesgabali,
ēkas un
inženierbūves

Pārējie
pamatlīdzekļi
un inventārs

EUR
2 668 630
2 668 630
284 520
147 609
432 129
2 384 110
2 236 501
2 668 630
2 668 630
432 129
147 608
579 737
2 236 501
2 088 893

Avansa
maksājumi par
pamatlīdzekļiem
*

EUR
799 194
46 100
(16 711)
828 583
640 007
51 478
(16 711)
674 774
159 187
153 809
828 583
145 875
(135 239)
839 219
674 774
62 191
(112 052)
624 913
153 809
214 306

EUR
13 230
13 230
13 230
13 230
67 428
(13 230)
67 428
13 230
67 428

KOPĀ
EUR
3 467 851
90 550
(16 738)
3 541 663
924 527
199 087
(16 711)
1 106 903
2 543 324
2 434 760
3 541 663
407 697
(135 239)
(13 230)
3 800 891
1 106 903
209 799
(112 052)
1 204 650
2 434 760
2 596 241

*2015.gada bilances postenis “Avansa maksājumi par krājumiem“ pārklasificēts uz posteņiem “Citi debitori” un “Avansa
maksājumi par pamatlīdzekļiem”.
Finanšu pārskata postenis
Bilance

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Citi debitori
Avansa maksājumi par precēm

2015
pēc
pārklasifikācijas
EUR

Pārklasifikācija
EUR

2015
pirms
pārklasifikācijas
EUR

13 230
2 782
-

13 230
300
(13530)

2 482
13530

Ēku un būvju pārvērtēšana

2012.gada decembrī veikta ēku un būvju pārvērtēšana.
Bilances posteņa “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” izmaiņas pārskata gadā:
EUR
Atlikums uz 01.01.16.g.
1 311 773
Samazinājums par aprēķināto nolietojumu
(536 682)
Palielinājums par atliktā nodokļa saistību korekcijas starpību
80 503
Atlikums uz 31.12.16.g.
855 594
Pārvērtēto ēku un būvju atlikusī vērtība bilances postenī “Zemesgabali, ēkas un inženierbūves” 31.12.2016. ir EUR
1 049 368.
Ja nebūtu veikta to pārvērtēšana, atlikusi vērtība būtu EUR 42 787.

13. Pircēju un pasūtītāju parādi

KOPĀ:

31.12.2016.
98 737
(2 379)
96 358

31.12.2015.
88 979
(2 379)
86 600

KOPĀ:

31.12.2016.
1 740
272
201
146
2 359

31.12.2015.
1 890
256
250
386
2 782

Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrājumi nedrošiem parādiem

14. Citi debitori*
Maiņas nauda
Garantijas depozīts mobilo sakaru operatoram, ķīlas nauda SIA “Venden”
Izziņu sniegšana pa tālruni SIA ”Lattelecom”
Citi debitori
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15. Nākamo periodu izmaksas
Darbinieku, valdes un padomes locekļu apdrošināšana
Datorprogrammu versijas jauninājumu abonēšana, uzturēšana, kases aparātu
apkalpošana
ISO pārsertifikācijas audits
Normatīvo aktu abonēšana, uzziņu dienesti, informācijas izvietošana
Īpašuma apdrošināšana
Pārējās nākamo periodu izmaksas
KOPĀ:

31.12.2016.
17 505

31.12.2015.
17 708

7 737
2 569
2 207
1 649
1 343
33 010

7 140
678
1 924
1 610
941
30 001

16. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
31.12.2016.

31.12.2015.

550 000

900 000

KOPĀ:

550 000

900 000

KOPĀ:

31.12.2016.
6 546
1 936 952
1 943 498

31.12.2015.
5 771
1 546 087
1 551 858

Depozītnoguldījumi ar termiņu virs 90 dienām

17. Nauda
Nauda kasē
Naudas līdzekļi norēķinu kontos

18. Akciju kapitāls
Pamatkapitālu veido 4 268 540 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 0,10 EUR. Visas sabiedrības akcijas ir ar
balsstiesībām.

19. Priekšlikumi par peļņas sadali
Izmaksāt dividendēs
Novirzīt rezervēs
KOPĀ:

256 112
158 253
414 365

KOPĀ:

31.12.2016.
-

31.12.2015.
39 152
39 152

31.12.2016.
1 543 262
(536 682)
1 006 580
150 987

31.12.2015.
1 543 262
1 543 262
231 490

KOPĀ:

31.12.2016.
260 101
40 899
4 422
1 286
306 708

31.12.2015.
345 307
40 219
4 034
14 510
404 070

KOPĀ:

31.12.2016.
51 367
24 353
2 250
77 970

31.12.2015.
20 730
25 566
2 500
48 796

20. Citi uzkrājumi
Saistības pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu

21. Atliktā nodokļa saistības
Pārvērtēto ēku un būvju vērtība 2012.g.
Pārvērtēto ēku un būvju vērtības samazinājums par 2013.g. - 2016.g
Pārvērtēto ēku un būvju atlikusī vērtība
Atliktā nodokļa saistības (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme – 15%)

22. Pārējie kreditori
Parādi pārvadātājiem
Darba alga par decembri
Garantijas summas
Pārējie kreditori

23. Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības pret darbiniekiem
Tekošie saimnieciskie maksājumi
Revīzijas izdevumi
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24. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Uzņēmumu
vieglo
transportlīdzekļu
nodoklis
Riska nodeva
KOPĀ:
Bilancē atspoguļots kā:
Citi debitori
Uzkrātās saistības
Nodokļi un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

VID
31.12.2016. samazinājums Aprēķināts
(29 981)
14 271
(345 785)
(17 090)
(195 815)
(25 250)
(65 106)
(15 026)
(371 582)
(19 134)
(26)
(87 373)

14 271

(2 602)
(316)
(1 000 340)

Samaksāts
330 539
195 195
61 486
381 322
19 134

31.12.2015.
(29 006)
(16 470)
(21 630)
(24 766)
-

2 517
316
990 509

85
(26)
(91 813)

-

85

(87 373)

(91 898)

25. Ārpusbilances saistības
Sabiedrības manta nav ieķīlāta vai kā citādi apgrūtināta, garantijas un galvojumi nav sniegti kā arī nav nekāda veida
ārpusbilances saistības.

26. Valdes un padomes locekļu līdzdalība un darbība citos uzņēmumos
Nr.
p.k.
1
2

3
4

Līdzdalība
%
-

Vadības
funkcijas (amats)
Padomes locekle

Vārds, uzvārds

Uzņēmums

Vaira Gromule

Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”, biedrība

Margarita Brikmane

Paneiropas autoostu asociācija, biedrība
PP Komerccentrs, SIA

100

Ģenerālsekretāre
Īpašniece

PPKC.EU, SIA
Latvijas loģistikas asociācija

100
-

Īpašniece
Valdes locekle

Rīgas tūrisma attīstības birojs, nodibinājums
Metalforma, SIA

100

Valdes locekle
Īpašnieks

Vita Jermoloviča
Sergejs Serdjukovs

27. Finanšu risku vadība
Sabiedrība saskaras ar vairākiem finanšu instrumentiem, tai skatā, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi
piegādātājiem un darbuzņēmējiem, pārējie kreditori, kas izriet tieši no sabiedrības saimnieciskās darbības.

Finanšu riski
Sabiedrība nav pakļauta valūtas riskam un procentu likmju riskam.

Kredītrisks
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, naudu. Sabiedrība kontrolē savu
kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot maksāšanas nosacījumus katram klientam
atsevišķi. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.
Sabiedrībai nav nozīmīgu koncentrāciju attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri, bet pasažieru autopārvadātājus,
kuri ir galvenie sadarbības partneri, var uzskatīt par līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu.

Likviditātes risks
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu.

Patiesā vērtība
Monetāro aktīvu un saistību bilances vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai.

28. 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.
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Neatkarīgu revidentu ziņojums
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