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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

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

Oļegs Burovs (padomes priekšsēdētājs), iecelts 04.06.2020.g.
Marina Vorobjova-Vaišļa (padomes priekšsēdētāja vietniece), iecelta
04.06.2020.g.
Sergejs Serdjukovs, iecelts 30.05.2005.g.
Andrejs Visockis, iecelts 25.04.2019.g.
Ilze Purmale, iecelta 04.06.2020.g.,atbrīvota 19.08.2020.g.
Vita Jermoloviča, iecelta 21.10.2010.g.,atbrīvota 04.06.2020.g.
Ivans Ivanovs, iecelts 12.11.2009.g.,atbrīvots 04.06.2020.g.
Igors Kuzmuks, iecelts 28.04.2011.g.,atbrīvots 04.06.2020.g.

Gada pārskatu sagatavoja

Vija Javtušenko (galvenā grāmatvede)

Finanšu gads

2020. gada 1. janvāris - 31. decembris

Revidente

Marija Poriete
Latvijas Republikas
Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.6

SIA „AKTĪVS M AUDITS”
Vienības gatve 99-7, Rīga
Latvija, LV-1058
Licence Nr.40
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Vadības ziņojums
Uzņēmuma darbības veids
Akciju sabiedrība „Rīgas starptautiskā autoosta” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) sniedz pakalpojumus divās Latvijas autoostās:
- Rīgas starptautiskajā autoostā – reģistrēta kā I kategorijas autoosta, VSIA “Autotransporta direkcija” 04.03.2020. lēmumus
Nr. 1.17/94/2020/NOS;
- Jelgavas autoostā - reģistrēta kā I kategorijas autoosta, VSIA “Autotransporta direkcija ” 28.05.2020. lēmumus
Nr. 1.17/138/2020/NOS.
Sabiedrības pamatdarbība ir autoostas pakalpojumu sniegšana pasažieriem un sauszemes pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem.
Autoostas attiecības ar pārvadātājiem regulē savstarpēji noslēgtie līgumi, kuru nosacījumi pamatoti ar Latvijas Republikas
likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un citu valsts institūciju normatīvajiem aktiem. Akciju sabiedrības Valde darbojas
saskaņā ar LR Komerclikumu, uzņēmuma 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
AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gadā tika noslēgti līgumi ar 31 pasažieru pārvadātāju uzņēmumu, pasažieru apkalpošanai.
14 pasažieru pārvadātāju uzņēmumi veica iekšzemes pārvadājumus, no tiem 1 uzņēmums veica iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus,
17 uzņēmumi veica tikai starptautiskos pārvadājumus, no tiem 10 bija ārvalstu kompānijas. AS „Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbojās
ar 3 tūrisma aģentūrām, kas realizēja braukšanas biļetes uz starptautiskajiem reisiem 32 Latvijas autoostās, tajā skaitā arī AS „Rīgas
starptautiskā autoosta” kasēs. Biļešu realizāciju nodrošināja biļešu tirdzniecības programma „Baltic Lines”.
Sakarā ar Covid-19 straujo izplatību pasaulē, 2020.gadā Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija un noteikti pārvietošanās
ierobežojumi. Praktiski pilnībā tika pārtraukti tūrisma un starptautiskie pārvadājumi.
No 2020.gada 1.septembra reisus izpildīja 14 iekšzemes pasažieru pārvadātāju uzņēmumi, no tiem 1 uzņēmums veica iekšzemes
un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, 6 uzņēmumi – tikai starptautiskos pasažieru pārvadājumus.
2020.gadā Rīgas autoostā kopā tika apkalpots 260, 2 tūkst. reisu, t.i. par 21,51% vairāk nekā 2019.gadā, t.sk. Rīgas autoostā 206,3
tūkst. reisu, Jelgavas autoostā 53,9 tūkst. reisu. Būtiski pieauga reģionālo reisu apkalpošana, bet administratīvo ierobežojumu dēļ
samazinājās starptautisko reisu skaits, salīdzinot ar 2019.gadu samazinājums par 61,23%. Šobrīd pieprasījumu pēc starptautiskiem
pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem apmierina neregulārie pārvadātāji.
2020.gadā AS “Rīgas starptautiskā autoosta” apkalpoti 1,276 milj. pasažieru, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir par 36,7% mazāk, t.sk.,
Rīgas autoostā apkalpoti 1,194 milj. pasažieri, t.i., par 36,14% samazinājums, salīdzinot ar 2019.gadu. Savukārt Jelgavas autoostā tika
apkalpoti 82,0 tūkst. pasažieru, t.i. par 43,93% mazāk nekā 2019.gadā. Sakarā ar starptautisko reisu aizvēršanu AS “Rīgas starptautiskā
autoosta” saimniecisko darbību būtiski ietekmēja arī telpu nomas samazinājums. 2020.gadā ieņēmumi no telpu nomas samazinājās par
11%.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vērsās pie VSIA “Autotransporta direkcija”, vēlāk arī pie LR Satiksmes ministrijas ar lūgumu kompensēt zaudējumus 122 260,50 EUR apmērā, sakarā ar pasažieru pārvadājumu reisu slēgšanu, ko izraisīja Covid-19 pandēmija. Lūgums
tika noraidīts.
Finansiālo rezultātu rādītāji 2020. gadā:
- neto apgrozījums – 2,523 milj. EUR;
- peļņa 120,3 tūkst. EUR;
- rentabilitāte – 4,77%.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pamatkapitāls sadalīts 4 268 540 akcijās ar katras nominālvērtību 0,10 EUR. AS “Rīgas starptautiskā
autoosta” akcionāru sastāva lielākie akcionāri:

- SIA “RĪGAS ACS”
- Fiziska persona
- SIA “KG TEHNOLOĢIJAS”
- AS “Nordeka”
- SIA “Centra Termināls”
- Citas fiziskas personas

-

49,99% akciju;
25,41% akciju;
10,32% akciju;
2,75% akciju;
1,10% akciju;
10,43% akciju.

Līdz 2020.gada 4.jūnija kārtējai akcionāru sapulcei padome darbojās šādā sastāvā: padomes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča, padomes
priekšsēdētājas vietnieks Ivans Ivanovs, padomes locekļi Andrejs Visockis, Igors Kuzmuks un Sergejs Serdjukovs. Kārtējā akcionāru
sapulcē 2020. gada 4. jūnijā ievēlēja padomi sekojošā sastāvā: Oļegs Burovs, Ilze Purmale, Sergejs Serdjukovs, Marina Vorobjova – Vaišļa
un Andrejs Visockis, par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Oļegs Burovs, par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Marina Vorobjova
– Vaišļa. Tā kā padomes locekle I.Purmale atstāja padomes locekļa amatu, 2020.gada 8.septembra padomes sēdē tika pieņemts lēmums līdz padomes pārvēlēšanai, padome darbosies nepilnā sastāvā. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionārs SIA “RĪGAS ACS” pieprasīja
sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2021.gada 30.martā un kurā tiks pārvēlēta padome.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” darbojas Autopārvadātāju asociācijā “Latvijas Auto”, asociācijā The 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 darbiniekiem noslēgts darba koplīgums.
2020.gada 15.jūnijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā tika parakstīts Saprašanās Memorands starp Latvijas Republikas
Satiksmes ministriju un akciju sabiedrību “Rīgas starptautiskā autoosta” par savstarpējo sadarbību Rail Baltica projekta Rīgas Centrālā
dzelzceļa mezgla (RCDzM) posma īstenošanā, lai veicinātu ērta, efektīva un pieejama multimodālā publiskā transporta attīstību un
pilsētvides pieejamību.

Uzņēmuma veiktie uzdevumi pārskata periodā
2020. gadā AS “Rīgas starptautiskā autoosta” veikti sekojoši remontdarbi, kuru kopējā summa – 53,3 tūkst. EUR:
− atjaunotas ietves margas un uzlabots apgaismojums uz platformām, saremontēta skataka;
− ierīkota ūdens padeve un kanalizācija autoostas nomas telpā, kā arī veikts nomas telpu remonts;
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− veikti automātisko durvju un siltummezgla remontdarbi;
− veikts dispečeru ēkas siltummezgla remonts;
Autoostas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un jaudas palielināšanai ierīkots papildus elektroenerģijas pievads.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” noslēdza līgumu ar SIA “DHB” par būvdarbu veikšanu, lai realizētu projektu “Autoostas platformas
pārbūve Rīgā, Prāgas ielā 1”.
Rail Baltica projekta realizācijās laikā tiks ierobežota Rīgas autoostas teritorija, kas apgrūtinās reisu autobusu apkalpošanu, tāpēc sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” izstrādāta Rīgas starptautiskās autoostas automatizētās reisu vadības sistēmas biznesa prasību
specifikācija. 2020.gada jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un uzsākti Reisu vadības sistēmas (RVS) izstrādes
darbi. 2021. gadā ir plānota Reisu vadības sistēmas ieviešana.
Covid-19 vīrusa pandēmija izraisīja ieņēmumu kritumu, tādējādi finansiālā stāvokļa stabilizēšanai, AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
noslēdza aizdevuma līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par finansējuma piesaisti automatizētās Reisu vadības sistēmas
(RVS) izstrādei.
Videonovērošanas sistēma papildināta ar jauniem serveriem, biļešu tirdzniecības pašapkalpošanās terminālos ieviesti uzlaboti POS
termināli bezkontaktu karšu pieņemšanai.
Kopējā investīciju summa – 774.4 tūkst. EUR, t.sk. – nemateriālo ieguldījumu izveidošana, nepabeigtie celtniecības objekti, samaksātie
avansi – 720.8 tūkst. EUR.
Vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai AS “Rīgas starptautiskā autoosta” nodrošināja informatīvos ziņojumus, veica
dezinfekcijas un sanitāros pasākumus, ar specializētām iekārtām nakts stundās dezinficēja autoostas pasažieru uzgaidāmo un kasu zāli
1.stāvā, kā arī 1.stāva galeriju. Tika iegādātas un izvietotas bezkontakta roku dezinfekcijas iekārtas Rīgas un Jelgavas autoostās.
Darbinieki tika nodrošināti ar vienreizējās lietošanas sejas maskām, auduma sejas aizsargmaskām ar sudraba jonu pārklājumu, sejas
vairogiem, gumijas cimdiem, kā arī roku dezinfekcijas līdzekļiem. Kopējās izmaksas par minētajiem dezinfekcijas un sanitāriem
pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai bija 11,9 tūkst. EUR.
Lai vienotos ar VAS “Autotransporta direkcija” par autoostas sniegto pakalpojumu cenām un mazinātu vīrusa Covid – 19 izplatības
riskus, Valde izvērtēja AS “Rīgas starptautiskā autoosta” struktūrvienību darbu, noslodzi un veica saimnieciski organizatoriskus pasākumus
sabiedrības struktūrvienībās, optimizējot personāla izmaksas. Pārskatīja un precizēja darbinieku amata pienākumus. Tika slēgta bagāžas
glabātava, informācijas dienests, samazināts darba stundu skaits Jelgavas autoostas biļešu kasieriem – dispečeriem, sētniekiem un saīsināts
darba laiks biļešu kasēs (no plkst.6.00-21.00). 2020.gadā kopumā dīkstāvē atradās 9 darbinieki, savukārt 2021.gada janvārī dīkstāvē atrodas
2 darbinieki.
Saimnieciski organizatorisko pasākumu rezultātā 2020.gadā, lai optimizētu AS “Rīgas starptautiskā autoosta” personāla izmaksas, tika
samazinātas 10 amata vienības un darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas ar 7 darbiniekiem.
2020.gada septembrī notika AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audits, atbilstoši ISO 9001:2015
standarta prasībām. Saskaņā ar audita ziņojumu, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001:2015
standarta prasībām un ir efektīva.
Sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” izstrādāts AS „Rīgas starptautiskā autoosta” Vides pārvaldības plāns ar mērķi Rīgas starptautisko
autoostu izveidot par modernu, energoefektīvu un videi draudzīgu uzņēmumu, kas mazinātu piesārņojumu un veicinātu videi draudzīgu
dzīvesveidu. Plānots veikt papildinājumus AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam pamatnostādnēs,
iekļaujot attiecīgu sadaļu par uzņēmuma vides pārvaldību.
2020.gada septembrī notika darbinieku apmācība par komunikāciju ar masu mediju pārstāvjiem.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” paziņoja par Rail Baltica projektēšanas darbu uzsākšanu un iespējamo AS “Rīgas starptautiskā
autoosta” nekustamā īpašuma atsavināšanu 0,188 ha platībā, Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvei. SIA “Eiropas
dzelzceļa līnijas” izvēlēti vērtētāji veikuši autoostas teritorijas apsekošanu, bet teritorijas novērtēšanas rezultāti nav iesniegti izskatīšanai.
Sakarā ar “Rail Baltica” projekta īstenošanu, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” piedalās sanāksmēs par DOP (darbu organizācijas
projekta) izstrādāšanu, lai optimizētu autoostas darbošanās iespējas “Rail Baltica” dzelzceļa estakādes būvniecības laikā. Paredzēts uzsākt
darbus pie estakādes izbūves 2021.gada jūlijā.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, īstenojot autobusu platformas pārbūves projektu, izbūvēja naftas produktu atdalītāju lietus
notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai no autoostas teritorijas un arī no Rail Baltica estakādes teritorijas. Par šādu risinājumu tika panākta
vienošanās un noslēgts līgums par šo darbu daļēju kompensēšanu ar Pilnsabiedrību “BERERIX”.
SIA “OUTOFBOX” turpina projekta “Rīgas starptautiskās autoostas ēkas pārbūve un viesnīcas jaunbūve” izstrādi. Projekts
minimālā sastāvā tika iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP)
nesaskaņoja iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā, jo tas degradējot vairākus tradicionālus perspektīvos skatus uz/no Vecrīgas. AS
“Rīgas starptautiskā autoosta” NKMP lēmumu pārsūdzēja. Tā kā autoostas teritorija atrodas UNESCO pasaules kultūras mantojuma vietas
Nr.603 – Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, tad SIA “OUTOFBOX” projekts tiks izskatīts UNESCO komisijā.
Jelgavas pilsētas dome pagarināja zemes Māteru ielā 25D nomu līdz 2021.gada 31.maijam Jelgavas autoostas pakalpojumu nodrošināšanai. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” aktīvi sadarbojas ar Jelgavas tirdzniecības kompleksa attīstītāju, kurš, atbilstoši pašvaldības izvirzītajām prasībām, paredzējis autoostas ierīkošanu regulāro reisu autobusu un pasažieru apkalpošanai.

Priekšlikumi par uzņēmuma peļņas sadali
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” izvirzīto mērķu tālākai attīstīšanai, nolemj 2020. gada saimnieciskās darbības rezultātā gūto
120 297 EUR peļņu atstāt nesadalītu.

Vaira Gromule
Valdes priekšsēdētāja

Pārskatu sagatavoja

Jānis Briedītis
Valdes loceklis

Margarita Brikmane
Valdes locekle

Vija Javtušenko
Galvenā grāmatvede

2021. gada 25. februārī
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Piezīmes
numurs

Neto apgrozījums:

3

2020

2019

EUR

EUR

2 523 124

3 011 458

2 523 124

3 011 458

- no citiem pamatdarbības veidiem
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto
pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi

4

962 939

1 196 807

Administrācijas izmaksas

5

(811 998)

(845 161)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:

6
7
8

5 885
(36 861)

1 073
(13 115)

602

617

602

617

120 567

340 221

(270)

(284)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

120 297

339 937

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

120 297

339 937

- no citām personām
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

9

(1 560 185) (1 814 651)

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 2021. gada 25. februārī
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Bilance
uz 2020. gada 31. decembri un 2019. gada 31. decembri

AKTĪVS
Piezīmes
numurs
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Nemateriālie ieguldījumi kopā
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
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
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi kopā
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā
Nauda
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ
AKTĪVS KOPĀ

31.12.2020.
EUR

31.12.2019.
EUR

4 525
1 680
20 385
75 454
102 044

4 449
8 549
12 998

2 402 717
169 569
555 995
116 009
3 244 290
3 346 334

2 512 026
192 268
51 874
2 756 168
2 769 166

894
894

1 306
815
2 121

13
14
15

148 999
1 270
22 067
172 336

206 868
45 696
26 424
278 988

16

1 756 708

2 355 774

1 929 938
5 276 272

2 636 883
5 406 049

11

12
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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 vai zaudējumi
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ
KREDITORI
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pārējie kreditori
Neizmaksātās dividendes
Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā
KREDITORI KOPĀ

17

18
19
20

PASĪVS KOPĀ

31.12.2020.
EUR

31.12.2019.
EUR

426 854
850 925

426 854
855 594

2 364 831
998 423
120 297
4 761 330

2 364 831
658 486
339 937
4 645 702

5
154 603
73 633
169 682
36 518
80 501
514 942
514 942

27
54 140
88 288
379 442
159 822
78 628
760 347
760 347

5 276 272

5 406 049
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Naudas plūsmas pārskats
(pēc netiešas metodes)
2020
EUR
120 567

2019
EUR
340 221

188 463
8 719
18
(602)
(4 669)
-

203 639
11 317
11
(617)
3 617

312 496

558 188

1 227
107 254

1 252
(46 124)

(122 125)
298 852
(246)
298 606

75 707
589 023
(284)
588 739

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto nauda plūsma

(774 433)
83
(774 350)

(426 626)
11 736
(414 890)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(123 304)
(123 304)

(320 003)
(320 003)

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

(18)
(599 066)
2 355 774
1 756 708

(11)
(146 165)
2 501 939
2 355 774

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Ieņēmumi no ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves samazināšanas
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļa pārdošanas
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

Pielikums no 11.lpp. līdz 18.lpp. ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

2020
EUR
426 854
426 854

2019
EUR
426 854
426 854

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

855 594

855 594

(4 669)

-

Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

850 925

855 594

Rezerves
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

2 364 831
2 364 831

2 364 831
2 364 831

998 423

1 085 340

Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

120 297
1 118 720

(86 917)
998 423

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

4 645 702
4 761 330

4 732 619
4 645 702

Pārvērtēšanas rezerves palielinājums/ samazinājums

Nesadalītā peļņa
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa

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