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Informācija par Koncernu 
 
Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums Akciju sabiedrība Latvijas balzams 
  
Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais statuss Publiskā akciju sabiedrība 
  
Reģistrācijas numurs, vieta un datums 000303187 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  

1991. gada 2. oktobrī ar atkārtotu pārreģistrāciju  
1998. gada 20. februārī 

  
Adrese Latvijas Republika, 

Rīga, A. Čaka iela 160, LV-1012 
Tālrunis:7081213, Fakss:7828071 
Faktiskā atrašanās vieta sakrīt ar juridisko adresi 

  
Lielākie akcionāri 31.12.2002 SIA NTBDC LB (49.9%) 

A.Čaka iela 160,  
Rīga LV-1012 
Latvija 

  
 VAS “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” (3.87%) 
  
Koncerna mātes uzņēmuma Valdes locekļu 
vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  

Juris Gulbis – valdes priekšsēdētājs  
 A/S Latvijas balzams ģenerāldirektors  

  
 Oļegs Vorošins – valdes loceklis  

A/S Latvijas balzams ģenerāldirektora vietnieks 
ražošanas jautājumos 

  
 Indra Ozola – valdes locekle  

A/S Latvijas balzams mārketinga direktore 
  
 Rolands Gulbis – valdes loceklis  

A/S Latvijas balzams finansu direktors 
  
 Aleksandrs Jerņevs – valdes loceklis  

A/S Latvijas balzams galvenais inženieris 
  
Koncerna mātes uzņēmuma Padomes locekļu 
vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati  

Aleksandrs Kovaļevs - padomes priekšsēdētājs 
  

  
 Jurijs Šeflers  - padomes loceklis  
  
 Aleksejs Olijniks - padomes loceklis   
  
 Pjotrs Avens – padomes loceklis (no 29.07.2002.) 
  
 Kaspars Brambis - Ieviņš  – padomes loceklis 

A/S Latvijas Krājbanka brokeru daļas vadītājs 
  
 Jurģis Ābele – padomes loceklis 

SIA Valmieras rajona patērētāju biedrības priekšsēdētājs 
 
Atsevišķiem A/S Latvijas balzams Valdes un Padomes locekļiem pieder akcijas un daļas vairākos 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos. Izņemot Finansu pārskatā minētos, A/S Latvijas balzams 
pārskata gada laikā nav veicis būtiskus darījumus ar šiem uzņēmumiem. 
 
Informācija par A/S Latvijas balzams Valdes un Padomes locekļiem piederošām akcijām un daļām ir 
pieejama A/S Latvijas balzams Valdē. 
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Informācija par Koncernu (turpinājums) 
 
Pārskata gads 2002. gada 1. janvāris – 31. decembris 
  
Revidenta un atbildīgā zvērinātā revidenta 
vārds un adrese 

PricewaterhouseCoopers SIA 
Komercsabiedrības licence Nr. 5 
Kr. Valdemāra iela 19 
Rīga LV 1010 
Latvija 

  
 Atbildīgā zvērinātā revidente 

Lolita Čapkeviča 
Zvērināta revidente 
Sertifikāts Nr.120 
 

Meitas uzņēmums un līdzdalības daļa   
SIA BRAVO    100%  
Reģistrācijas Nr. 280300143  
Palīdzības iela 2 
Rīga LV 1001 
Latvija 

 

 
 
 
 



A/S LATVIJAS BALZAMS KONCERNA 
2002. GADA PĀRSKATS 

 

5 

A/S Latvijas balzams vadības ziņojums 
 
Darbības veids 
Koncerna Mātes uzņēmums ir dibināts 1900. gadā, bet esošo nosaukumu ieguvis 1970. gadā. Tā ir visplašākā 
spektra alkoholisko dzērienu ražotne. Pavisam A/S Latvijas balzams ražo vairāk nekā 130 dažādu nosaukumu 
dzērienus.  
 
Koncerna darbība pārskata gadā 
Koncerns ir lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem 
valstī. Pērn nodokļos valsts budžetā Koncerns A/S Latvijas balzams ieskaitījis 33 miljonus latu, tai skaitā  
vairāk nekā 24 milj. latu kā akcīzes nodokli. 
 
Koncerna apgrozījums bija 51.9 miljoni latu, pārskata gada peļņa – 2.39 miljoni latu. Ieguldījumu 
pamatlīdzekļos kopsumma bija vairāk nekā 4.0 miljoni latu. Peļņas pieaugums pārskata gadā saistāms ar 
Koncerna mātes uzņēmuma jaunu darbības veidu – sniedzot alkohola pārstrādes pakalpojumus, kā rezultātā 
tika nodrošināta lielāka ražošanas jaudu noslodze. Mainot vairumtirdzniecības nosacījumus, būtiski tika 
samazinātas administrācijas un pārdošanas personāla izmaksas.  
 
Koncernā 2002. gadā vidēji strādāja 801 darbinieks, un viņu vidējā bruto mēnešalga pērn bija 369 lati.  

 
Meitas uzņēmums SIA Bravo pārskata gadā veica salīdzinoši nozīmīgus ieguldījumus veikalu telpu remontā 
un aprīkojumā ar mērķi paaugstināt pircēju apkalpošanas līmeni. SIA Bravo mazumtirdzniecības veikali 
darbojas ar Latvijas balzama veikalu nosaukumu. SIA Bravo apgrozījums pārskata gadā samazinājās par 15% 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kam par iemeslu bija tirgoto produktu klāsta izmaiņas un konkurences 
pastiprināšanās, tomēr uzņēmums veic darbības apgrozījuma un peļņas palielināšanai, slēdzot nerentablos 
veikalus un atverot jaunus veikalus izdevīgākās vietās. 
 
Turpmākā darbība 
2003. gadā viena no AS “Latvijas balzams” prioritātēm būs eksporta veicināšana. Paralēli tam mērķis ir 
saglabāt līderpozīcijas vietējā tirgū un paplašināt ražošanas apjomus. Uzņēmums turpinās investēt līdzekļus 
ražošanas jaudu palielināšanā. 2003.g. paredzēts pabeigt eksporta noliktavas celtniecību Sporta ielā 18a, 
A.Briāna ielas 7 ražotnes rekonstrukciju,  jaunas pildīšanas līnijas nodošanu ekspluatācijā  un degvīna 
ražošanas jaudas  palielināšanu.   
 
SIA Bravo 2003. gadā plāno paplašināt savu veikalu tīklu, atverot vismaz 10 jaunus veikalus. 
 
Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātus. 
 
2003. gada 11. martā SPI grupas restrukturizācijas ietvaros tika noslēgts līgums par SIA NTDBC LB 
īpašumā esošo 49,95% Latvijas balzama akciju nodošanu Nīderlandē reģistrētajam SPI Distilleries B.V. SPI 
Distilleries B.V. iegādājās Latvijas balzama akcijas arī no citiem to īpašniekiem, tādejādi iegūstot kontroli 
pār vairāk nekā 50% no Latvijas balzama akcijām. 
 
 
 
__________________________    _________________________ 
Juris Gulbis      Aleksandrs Kovaļevs  
Valdes priekšsēdētājs, Ģenerāldirektors   Padomes priekšsēdētājs 
 
 
Rīgā, 2003. gada  24. martā 

 
 
 
Koncerna gada pārskatu apstiprinājusi akcionāru kopsapulce 2003. gada ___. aprīlī. 
 
 
Akcionāru kopsapulces vadītājs __________________________ 
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Pelņas vai zaudējumu aprēķins par 2002. gadu 
 
 Pielikums 2002 

Ls 
 2001

Ls
    
Neto apgrozījums 1 51,926,436  51,436,166
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (42,768,216)  (41,715,933)
Bruto peļņa  9,158,220  9,720,233
    
Pārdošanas izmaksas 3 (3,247,379)  (3,722,614)
Administrācijas izmaksas 4 (2,995,211)  (3,213,018)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 643,599  368,948
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 14,439  44,139
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (617,030)  (800,737)
Peļņa pirms nodokļiem  2,956,638  2,396,951
    
Uzņēmumu ienākuma nodoklis  8 (504,589)  (538,380)
Pārējie nodokļi 9 (64,362)  (67,553)
Pārskata gada konsolidētā peļņa  2,387,687  1,791,018
    
Peļņa uz akciju (santīmos) 10 31.85  23.90
 
 
Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finansu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
_____________________       ______________________ 
Juris Gulbis         Aleksandrs Kovaļevs  
Valdes priekšsēdētājs       Padomes priekšsēdētājs 
Ģenerāldirektors        
 
 
Rīgā,  2003. gada  24. martā 
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Bilance 2002. gada 31. decembrī  (1) 
 
AKTĪVS Pielikums 31.12.2002. 

Ls 
 31.12.2001.

Ls
    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi    
Licences, patenti  794,225  1,010,575
Konsolidācijas starpība  (229,577)  (344,366)
Nemateriālie ieguldījumi kopā: 11 564,648  666,209
    
Pamatlīdzekļi    
Zemes gabali, ēkas, būves  3,715,960  3,650,392
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos  29,386  60,116
Iekārtas un mašīnas  2,466,395  2,090,923
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  712,877  1,123,976
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas 

 
1,461,846  101,926

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  1,255,036  473,965
Pamatlīdzekļi kopā: 12 9,641,500  7,501,298
    
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  10,206,148  8,167,507
    
Apgrozāmie līdzekļi     
Krājumi    
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  5,911,925  4,186,714
Nepabeigtie ražojumi  217,855  52,725
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  2,676,896  1,789,758
Krājumi kopā:   8,806,676  6,029,197
    
Debitori    
Pircēju un pasūtītāju parādi 13 6,639,270  6,105,739
Citi debitori 14 326,584  215,647
Nākamo periodu izmaksas  76,925  51,933
Debitori kopā:   7,042,779  6,373,319
    
Naudas līdzekļi kasē un bankā: 15 547,244  689,770
    
Apgrozāmie līdzekļi kopā:  16,396,699  13,092,286
    
AKTĪVU KOPSUMMA  26,602,847  21,259,793
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Bilance 2002. gada 31. decembrī  (2) 
 
PASĪVS Pielikums 31.12.2002. 

Ls 
 31.12.2001.

Ls
Pašu kapitāls    
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 16 7,496,900  7,496,900
Akciju emisijas uzcenojums  61,767  61,767
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve  998,736  1,007,192
Rezerves:    

Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves  1,249,047  1,249,047
interešu saplūšanas rezerve   (11,101,905)  (11,101,905)

Nesadalītā peļņa:    
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  10,569,637  8,778,619
pārskata gada nesadalītā peļņa  2,387,687  1,791,018

Pašu kapitāls kopā:  11,661,869  9,282,638
    
Uzkrājumi    
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem  311,140  531,778
Citi uzkrājumi  339,626  387,075
Uzkrājumi kopā: 17 650,766  918,853
    
Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 18 986,834  2,302,606
Pārējie kreditori  4,567  9,005
Ilgtermiņa kreditori kopā:  991,401  2,311,611
    
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 18 7,674,581  3,701,031
Citi aizņēmumi  -  97,679
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  2,798,667  1,585,249
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 19 2,716,503  3,184,504
Pārējie kreditori 20 103,825  172,993
Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes  5,235  5,235
Īstermiņa kreditori kopā:  13,298,811  8,746,691
    
PASĪVU KOPSUMMA  26,602,847  21,259,793
 
Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finansu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
_____________________       ______________________ 
Juris Gulbis         Aleksandrs Kovaļevs  
Valdes priekšsēdētājs       Padomes priekšsēdētājs 
Ģenerāldirektors        
 
 
Rīgā,  2003. gada  24. martā 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2002. gadu 
 
 
 Pamat- 

kapitāls 
Akciju 

emisijas 
uzcenojums

Ilgtermiņa 
ieguldī-

jumu 
pārvērtē-

šanas 
rezerve

Interešu 
saplūšanas 

rezerve

Sabiedrības 
Statūtos 

noteiktās 
rezerves

Nesadalītā 
peļņa 

Kopā

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls
   
31. 12. 2000. 7,496,900 61,767 888,665 (11,101,905) 1,249,047 8,778,619 7,373,093
   
Pārskata gada 
peļņa - - - - - 1,791,018 1,791,018
   
Atliktais nodoklis 
par pārvērtētiem 
pamatlīdzekļiem 

 
- - 118,527 - -

 
- 118,527

   
31. 12. 2001. 7,496,900 61,767 1,007,192 (11,101,905) 1,249,047 10,569,637 9,282,638
   
Pārskata gada 
peļņa 

- - - - - 2,387,687 2,387,687

   
Izslēgti pārvērtētie 
pamatlīdzekļi 

- - (8,456) - - - (8,456)

   
31. 12. 2002. 7,496,900 61,767 998,736 (11,101,905) 1,249,047 12,957,324 11,661,869
 
 
 
Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finansu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2002. gadu 
 
 Pielikumi 2002  2001
  Ls  Ls
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības    
Peļņa pirms  nodokļiem  2,956,638  2,396,951
Labojumi:    

Pamatlīdzekļu nolietojumam un amortizācijai  1,812,027  1,748,262
Negatīvās konsolidācijas starpības amortizācijai  (114,789)  (114,789)
Zaudējumiem no pamatlīdzekļu izslēgšanas  47,772  178,820
Procentu izdevumiem  485,557  776,443
Uzkrājumiem  417,537  613,238

Naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms 
izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos 

  
5,604,742 

 
5,598,925

Krājumu (palielinājumam)/ samazinājumam  (3,294,216)  1,880,664
Debitoru parādu palielinājumam   (617,709)  (220,694)
Kreditoru parādu palielinājumam/ (samazinājumam)  523,344  (372,505)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības pirms 
nodokļu maksājumiem 

  
2,216,161 

 
6,886,390

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis  (692,872)  (573,767)
Samaksāti pārējie nodokļi  (64,362)  (69,289)
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības  1,458,927  6,243,334
    
Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem    
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde   (4,038,015)  (2,600,002)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas  244,416  19,101
Tīrā naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem  (3,793,599)  (2,580,901)
    
Naudas plūsma no finansu darbības    
Samaksāti procenti  (465,632)  (776,443)
Neto aizņēmumu palielinājums/ (atmaksa)  2,657,778  (2,593,056)
Tīrā naudas plūsma no finansu darbības  (2,192,146)  (3,369,499)
    
Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/ 
palielinājums 

  
(142,526) 

 
292,934

    
Naudas līdzekļi kasē un bankā gada sākumā  689,770  396,836
    
Naudas līdzekļi kasē un bankā gada beigās 15 547,244  689,770
 
 
Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šī finansu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 
Grāmatvedības politika 
 
(a) Vispārīgie principi 
Koncerna pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”.  
 
Finansu pārskats ir sagatavots, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, izņemot pamatlīdzekļu 
novērtēšanu, kā norādīts zemāk. Visas finansu pārskatā ietvertās summas ir izteiktas Latvijas latos (Ls), ja 
nav norādīts citādi. Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījumu izmaksu shēmai. Naudas 
plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 
 
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Uzņēmuma lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.  
 
(b) Neto apgrozījums  
Uzņēmuma pamatdarbība ir alkoholisko dzērienu ražošana un realizācija. Apgrozījumu veido ieņēmumi no 
gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsummas, no kuras atskaitītas piešķirtās 
atlaides un pievienotās vērtības nodoklis. Neto apgrozījums ietver arī akcīzes nodokli.  
 
(c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos 
Līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada 
pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā 
perioda peļņas un zaudējumu aprēķinā. 
 
 31.12.2002. 31.12.2001. 
 Ls Ls 
1 USD 0.5940 0.6380 
1 EUR 0.6100 0.5609 

 
(d) Pamatlīdzekļi 
Pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pārvērtēšanas rezultātā 
radusies starpība tiek uzrādīta pašu kapitāla postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”. 
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, 
izmantojot šādas vadības noteiktas likmes: 
 

 % 
Ēkas, būves 1 - 5 
Tehnoloģiskās, pārējās iekārtas 10 - 50 
Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 10 - 25 

 
Nomātā īpašuma uzlabojumi ir ietverti pozīcijā “Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos” un tiek amortizēti 
īsākajā no ēkas kalpošanas laika vai nomas periodiem.  
 
(e) Krājumi 
Krājumi tiek vērtēti pēc zemākās no to iegādes cenas (pašizmaksas vērtības) vai neto pārdošanas vērtības. 
Iegādes vērtību nosaka, izmantojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi. Gadījumos, kad krājumu neto 
pārdošanas vērtība ir zemāka par to iegādes cenu vai pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to 
vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtības līmenim. 
 
(f) Noma ar izpirkumu 
Pamatlīdzekļi, kas iegūti nomā ar izpirkumu un Uzņēmums pārņem ar tiem saistītos riskus un atdevi, tiek 
uzskaitīti tādā vērtībā, par kādu tos varētu iegādāties ar tūlītēju samaksu. Līzinga procentu maksājumi tiek 
iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. 
 
(g) Debitori  
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un 
bezcerīgiem debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti 
gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Uzņēmums nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā  
atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem 
apjoms ir starpība starp debitoru parādu sākotnējo vērtību un atgūstamo vērtību.  
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
(h) Uzņēmuma ienākuma nodoklis 
Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finansu pārskatā, pamatojoties uz vadības 
aprēķiniem saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu.  
 
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp 
aktīvu un saistību vērtībām finansu pārskatā un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa 
aprēķinos tiek izmantota nodokļa likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. 
Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no 
dažādiem uzkrājumiem, kas tiks atskaitīti nodokļu vajadzībām nākamajos taksācijas periodos, un uz 
nākamajiem pārnestajiem nodokļu zaudējumiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts 
būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finansu pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. 
 
(i) Konsolidācija 
Koncerna meitas uzņēmums ir uzņēmums, kurā koncerna mātes uzņēmumam pieder vairāk nekā 50% no 
balsstiesīgā kapitāla. Meitas uzņēmuma finansu pārskats tiek konsolidēts, izmantojot iegādes metodi, un 
konsolidācija tiek veikta no iegādes datuma.  
 
Meitas uzņēmuma finansu pārskats ir konsolidēts Koncerna finansu pārskatā, apvienojot attiecīgus aktīvu, 
saistību, ieņēmumu un izdevumu posteņus. Koncerna finansu pārskata sagatavošanas gaitā ir izslēgti 
Koncernā ietilpstošo uzņēmumu savstarpēji saistītie bilances atlikumi, peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
atspoguļotie darījumi, kā arī nerealizētā peļņa vai zaudējumi no savstarpējiem darījumiem. 
 
(j) Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem 
Uzkrājumu summa tiek noteikta reizinot dienas vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada 
beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.  
 
(k) Konsolidācijas starpība 
Konsolidācijas starpība atspoguļo starpību starp koncerna meitas uzņēmumu iegādes izmaksām un Koncerna 
daļas šo uzņēmumu pašu kapitālā patieso vērtību iegādes brīdī.  
 
Konsolidācijas starpības atlikusī vērtība tiek atspoguļota Koncerna bilances aktīvos. 
 
Negatīvā konsolidācijas starpība tiek pakāpeniski iekļauta Koncerna ieņēmumos. Šie ieņēmumi tiek saskaņoti 
ar Koncerna konkrētām, iepriekš paredzētām un ar attiecīgo ieguldījumu saistītām, izmaksām vai 
zaudējumiem. Ja šādas izmaksas vai zaudējumi neiestājas, vai tos nav iespējams paredzēt iegādes brīdī, tad 
negatīvās konsolidācijas starpību amortizē ieņēmumos 5 gadu laikā. 
 
(l) Nauda un naudas ekvivalenti 
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu 
atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām. 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(1) Neto apgrozījums 
 

2002  
Ls 

 2001
Ls

   
Realizācija iekšzemes tirgū 45,995,219  48,885,365
Preču un pakalpojumu eksports 5,922,179  2,550,801
Citi 9,038  -
 51,926,436  51,436,166
 
 
(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
 
Izejvielas, palīgmateriāli, tara 33,241,553  34,465,776
Iepirktas preces pārdošanai 3,254,046  2,413,725
Darba samaksa 1,984,240  1,431,241
Sociālās apdrošināšanas izmaksas 508,866  369,329
Pamatlīdzekļu nolietojums 1,326,870  1,191,733
Energoresursi, komunālie pakalpojumi 274,509  284,952
Iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas 1,029,323  561,108
Dabas resursu nodoklis 417,709  420,973
Laboratorijas izmaksas 44,748  25,831
Transporta izmaksas 40,414  49,611
Apdrošināšanas maksājumi 45,378  30,811
Nomāti objekti ražošanas vajadzībām 155,899  132,817
Ražošanas licences, muitas nodoklis 269,942  65,314
Citas ražošanas izmaksas 174,719  272,712
 42,768,216  41,715,933
 
 
(3) Pārdošanas izmaksas 
 
Darba samaksa  926,045  1,094,072
Sociālās apdrošināšanas izmaksas 241,191  284,081
Reklāmas un mārketinga izmaksas 642,492  655,858
Transporta izmaksas 865,480  734,285
Veikalu/noliktavu īres un citas izmaksas 81,709  240,927
Pamatlīdzekļu nolietojums 248,101  336,012
Veikalu apsardzes izmaksas 9,622  17,091
Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta norakstīšana 29,886  17,748
Inkasācija 13,495  16,139
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas  47,576  178,820
Pārējās 141,782  147,581
 3,247,379  3,722,614
 



A/S LATVIJAS BALZAMS KONCERNA 
2002. GADA PĀRSKATS 

 

14 

Pielikums (turpinājums) 
 
(4) Administrācijas izmaksas 
 

2002 
Ls 

 2001
Ls

  
Darba samaksa  657,322  823,959
Sociālās apdrošināšanas izmaksas 139,251  123,901
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem, krājumiem un iespējamām saistībām 507,412  713,238
Apsardze 154,798  278,659
Profesionālie pakalpojumi 135,657  321,923
Naudas apgrozījuma izmaksas 20,635  12,088
Soda naudas 414  8,894
Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra nolietojums 211,405  204,735
Darbinieku apmācības, apdrošināšanas, medicīnas izdevumi 150,481  97,120
Sakaru un pasta pakalpojumi 128,730  109,531
Biroja uzturēšanas izmaksas 90,596  97,576
Uzkrājumi atvaļinājumu rezervēm 93,911  -
Finansiālā palīdzība, sponsorēšana 147,231  60,500
Komandējuma izdevumi 35,777  38,465
Datoru uzturēšanas izdevumi 286,387  114,987
Reprezentācijas izmaksas 20,256  17,113
Transporta izdevumi 48,104  50,292
Vadības pakalpojumi 132,971  52,432
Citi administrācijas izdevumi 33,873  87,605
 2,995,211  3,213,018
 
 
(5) Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 
 
Taras un materiālu realizācija 111,216  21,594
Pārējie ieņēmumi 170,136  124,594
Negatīvās konsolidācijas starpības amortizācija 114,789  114,789
Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem  190,457  66,710
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nomas  57,001  41,261
 643,599  368,948
 
 
(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 
 
Ieņēmumi no procentiem 4,693  2,709
Neto peļņa no valūtas kursa maiņas -  39,926
Saņemtās soda naudas, līgumsodi 9,746  -
Pārējie ieņēmumi -  1,504
 14,439  44,139
 
 
(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
 
Procentu izdevumi par aizdevumiem 485,557  776,443 
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 128,407  -
Pārējie 3,066  24,294 
 617,030  800,737 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(8) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 
 2002 

Ls 
 2001

Ls
   
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu 723,735  774,709
Izmaiņas uzkrājumos atliktam nodoklim  (220,638)  (236,329)
Izslēgto pārvērtēto pamatlīdzekļu ietekme uz atlikto nodokli 1,492  -
 504,589  538,380
 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja uzņēmuma 
peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 22% likmi: 
 
Peļņa pirms nodokļiem 2,956,638  2,396,951
   
Teorētiski aprēķinātais nodoklis izmantojot 22% likmi (2001 –25%) 650,460  599,238
Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu 118,352  134,915
Neapliekamie ieņēmumi (85,307)  (90,257)
Nodokļu atlaide ziedojumiem (100,359)  (42,925)
Iepriekš neatzītie nodokļu zaudējumi -  (37,098)
Neatzītais atliktā nodokļa aktīvs (4,698)  6,088
Efekts no paredzamo nodokļu likmju izmaiņām nākotnē * (75,352)  (31,581)
Izslēgto pārvērtēto pamatlīdzekļu ietekme uz atlikto nodokli 1,492  -
Nodokļu izdevumi 504,589  538,380

 
Tā kā nodokļa aprēķinus katrs Koncerna uzņēmums veic atsevišķi, netiek veikta apliekamā ienākuma, 
izmaksu un uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnesamo nodokļu zaudējumu attiecināšana starp Koncerna 
uzņēmumiem. Atliktā nodokļa aprēķina rezultāts, kas būtu atspoguļojams bilances aktīvā, ir iekļauts gada 
pārskatā tikai gadījumā, ja tā atgūšana ir droši sagaidāma. Pagaidu atšķirības, par kurām netiek atzīts atliktā 
ienākuma nodokļa aktīvs, pamatā ir Koncerna meitas uzņēmuma iepriekšējo taksācijas periodu nodokļu 
zaudējumi. 
 
*   Atliktā nodokļa aprēķinā izmantotas sekojošas patreiz noteiktās nodokļa likmes. 
 

Gads Likme 
2002 22% 
2003 19% 
2004 15% 

 
 
(9) Pārējie nodokļi 
 
   
Nekustamā īpašuma nodoklis 64,362  67,553

 
 
(10) Peļņa uz akciju 
 

Pārskata gada peļņa  2,387,687  1,791,018
Vidējais izlaisto akciju skaits pārskata gadā  7,496,900  7,496,900
   
Peļņa uz vienu akciju santīmos 31.85  23.90

 
 
Peļņa uz vienu akciju ir aprēķināta, dalot pārskata gada peļņu ar vidējo akciju skaitu gada laikā.  
 



A/S LATVIJAS BALZAMS KONCERNA 
2002. GADA PĀRSKATS 

 

16 

Pielikums (turpinājums) 
 
(11)  Nemateriālie ieguldījumi  
 

 Licences, 
patenti 

 Konsolidācijas 
starpība 

 Kopā 

 Ls  Ls  Ls
Sākotnējā vērtība      
31.12.2001. 1,154,722  (573,942)  580,780 
Iegādāts  25,256  -  25,256 
31.12.2002. 1,179,978  (573,942)  606,036 
      
Amortizācija      
31.12.2001. 144,147  (229,576)  (85,429) 
Aprēķināta pārskata gadā 241,606  (114,789)  126,817 
31.12.2002. 385,753  (344,365)  41,388 
      
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2002.  794,225  (229,577)  564,648 
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2001. 1,010,575  (344,366)  666,209 

 
 
(12) Pamatlīdzekļi  
 

 Zemes 
gabali, 
ēkas, 

būves 

Iekārtas, 
mašīnas 

Pārējie 
pamat- 

līdzekļi un 
inventārs 

Ieguldījumi 
nomātajos 

pamatlī-
dzekļos 

Pamatlī-
dzekļu 

izveidošana 

Avansa 
maksā-

jumi 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 
Sākotnējā vai 
pārvērtētā 
vērtība 

       

        
31.12.2001. 4,542,124 7,001,821 2,800,060 164,536 101,926 473,965 15,084,432 
Iegādāts  271,749 1,249,953 239,067 9,319 1,457,773 784,898 4,012,759 
Pārgrupēts - 93,981 3,872 - (97,853) - - 
Norakstīts (73,141) (133,449) (524,582) (118,678) - (3,827) (853,677) 
31.12.2002. 4,740,732 8,212,306 2,518,417 55,177 1,461,846 1,255,036 18,243,514 
        
Nolietojums        
        
31.12.2001. 891,732 4,910,898 1,676,084 104,420 - - 7,583,134 
Aprēķināts 
pārskata gadā  163,315 959,948 415,781 31,377 - - 1,570,421 
Izslēgts (30,275) (124,935) (286,325) (110,006) - - (551,541) 
31.12.2002. 1,024,772 5,745,911 1,805,540 25,791 - - 8,602,014 
        
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2002.  3,715,960 2,466,395 712,877 29,386 1,461,846 1,255,036 9,641,500 
        
Atlikusī bilances 
vērtība 31.12.2001.  3,650,392 2,090,923 1,123,976 60,116 101,926 473,965 7,501,298 

 
A/S Latvijas balzams pamatlīdzekļi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu nosacījumiem kā 
saistību nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankām (skat. 18. pielikumu). 
 
Koncerna uzņēmumu īpašumā esošo zemes gabalu kadastrālā vērtība 31.12.2002: 
A/S Latvijas balzams Ls 822,731 
SIA Bravo  Ls 16,913 
Kopā   Ls 839,644 
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Pielikums (turpinājums) 
 
(13) Pircēju un pasūtītāju parādi 
 

31.12.2002.  31.12.2001.
Ls  Ls

  
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 7,309,397  6,827,617
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem  (670,127)  (721,878)
 6,639,270  6,105,739

 
 
(14) Citi debitori 
 
PVN pārmaksa -  1,187
Uzņēmuma ienākumu nodokļa pārmaksa 78,253  12,092
Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa 916  4,232
Norēķini ar piegādātājiem ārpus Latvijas 40,629  58,030
Norēķini ar piegādātājiem Latvijā -  929
Uzskaitē ņemtais PVN 152,407  82,293
Pārējie debitori 54,379  56,884
 326,584  215,647

 
 
(15) Naudas līdzekļi  
 
Nauda kasē 73,173  43,957
Nauda bankā  419,573  540,731
Naudas līdzekļi ceļā 54,498  105,082
 547,244  689,770

 
Naudas līdzekļi ceļā ir gada beigās SIA Bravo veikalos inkasētās naudas summas, kas bankas kontā tiek 
ieskaitītas janvāra pirmajās dienās. 
 
 
(16) Akciju kapitāls 
 
Reģistrētais pamatkapitāls 
 
 
Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 7,496,900  7,496,900

 
 
Vienas akcijas nominālvērtība ir Ls 1.  
Visas akcijas, izņemot 5,000 valdei rezervētās akcijas, ir parastās akcijas ar balsstiesībām.  
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Pielikums (turpinājums) 
 
(17) Uzkrājumi 
 

 Uzkrājumi 
paredzamiem 

nodokļiem

Citi 
uzkrājumi

Uzkrājumi 
neizmantotajiem 
atvaļinājumiem 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls 
  
Pārskata gada sākumā 531,778 232,098 154,977 918,853
Palielinājums - 40,000 93,911 133,911
Samazinājums  (220,638) (180,823) (537) (401,998)
Pārskata gada beigās 311,140 91,275 248,351 650,766

 
Citu uzkrājumu summā ir ietvertas izmaksas par prēmijām uzņēmuma vadībai. 
 
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem 
 
Atliktais nodoklis aprēķināts no sekojošām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un 
to vērtībām uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 
 

31.12.2002.  31.12.2001.
 Ls  Ls
   
Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 503,435  650,201
Kapitālo remontu norakstīšanas pagaidu atšķirības -  (3,380)
Bravo nerealizētā peļņa (1,582)  (14,564)
Uzkrājumi lēnas aprites un novecojušiem krājumiem (117,693)  (44,814)
Nodokļu zaudējumi (8,733)  (10,269)
Uzkrājumu atvaļinājumiem un prēmijām pagaidu atšķirība (64,287)  (45,396)
Atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās  311,140  531,778

 
 
(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 
(a)  ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 
 
Latvijas Unibanka  1,099,700  1,728,100
Hansabanka      1,202,906  3,556,957
Pārklasificēts uz īstermiņa parādiem (1,315,772)  (2,982,451)
 986,834  2,302,606

 
Visas saistības ir latos. Saņemto aizņēmumu procentu likmes tiek noteiktas kā RIGIBOR (Riga Interbank 
Offered Rate) plus fiksēta likme. Aizņēmums no Latvijas Unibanka ir jāatmaksā līdz 2004. gada 16. 
augustam. Aizņēmums no Hansabanka ir jāatmaksā līdz 2004. gada 20. septembrim. 
  
Visi aktīvi ir ieķīlāti kā saistību nodrošinājums un apdrošināti par labu aizdevējiem. Saskaņā ar Komercķīlas 
līguma noteikumiem, apgrozāmo līdzekļu apjoms nedrīkst būt mazāks par Ls 5,000,000. 
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Pielikums (turpinājums) 
 

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums) 
 
(b) īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 
 
 31.12.02.  31.12.01.
 Ls  Ls
    
Aizņēmumi no kredītiestādēm ar atmaksas termiņu līdz 1 gadam 1,315,779  2,982,451 
Kredītlīnijas 6,358,802  718,580 

 7,674,581  3,701,031 
 
Īstermiņa parādos ietilpst kredītlīnijas Ls 6,358,802 vērtībā. 2002. gada 31. decembrī kredītlīnijas kopējais 
limits bija Ls 8,100,000. Par izmantoto kredītlīnijas apjomu tiek maksāti procenti 5.59% apmērā. 
Kredītlīnijas līgumi ar limitiem Ls 500,000, Ls 4,700,000 un Ls 2,900,000 apmērā ir attiecīgi noslēgti līdz 
2003. gada 28. martam, 15. augustam un 20. augustam. 
 
 
(19) Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 
 

Nodoklis Saistības 
31.12.01. 

Pārmaksa 
31.12.01. 

Savstarpēji 
ieskaitīts 

Aprēķināts par 
2002. gadu 

Samaksāts 
2002. gadā  

Saistības 
31.12.02. 

Pārmaksa 
31.12.02. 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 

Akcīzes (spirts, 
dzērieni) 1,781,306 

 
 

- - 25,283,101 (24,682,361) 2,382,046 - 

Pievienotās vērtības 1,006,958 
 

(1,187) 461,927 1,565,387 (2,943,030) 90,055 - 
Sociālā 
apdrošināšana 98,616 

 
- (109,999) 1,186,445 (1,050,063) 124,999 - 

Iedzīvotāju 
ienākuma  63,283 

 
- (53,962) 775,586 (697,536) 87,371 - 

Dabas resursu  33,399 
 

- - 106,586 (107,953) 32,032 - 

Nekustamā īpašuma  - 
 

(4,232) - 64,362 (61,046) - (916) 
Uzņēmumu 
ienākuma 200,942 

 
(12,092) (297,966) 723,735 (692,872) - (78,253) 

Kopā 3,184,504 (17,511) - 29,705,202 (30,234,861) 2,716,503 (79,169) 
 
Nodokļu pārmaksa ir iekļauta 14. pielikumā “Citi debitori”. 
 
 
(20) Pārējie kreditori  
 
 31.12.2002.  31.12.2001.
 Ls  Ls
   
Norēķini par darba samaksu 81,595  153,391
Pārējie kreditori 22,230  19,602
 103,825  172,993

 
 
(21) Vidējais nodarbināto skaits 
 
 2002  2001
   
Vidējais nodarbināto skaits 801  702
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Pielikums (turpinājums) 
 
(22) Vadības atalgojums 
 

2002  
Ls 

 2001
Ls

A/S Latvijas balzams padomes, valdes un pārējās vadības 
atalgojums 280,153 

 
508,624

Tai skaitā:   
   
Padomes locekļu   
· darba samaksa 17,582  17,582
· sociālā apdrošināšana 4,587  4,587
   
Valdes* un pārējo vadības locekļu   
· darba samaksa 233,272  457,328
· sociālā apdrošināšana 24,712  29,127

 
 
* Koncerna mātes uzņēmumu valdes locekļiem par valdes funkciju pildīšanu atsevišķa samaksa netiek veikta. 
 
Bez augstāk minētajām izmaksām pārskata gadā vadībai ir izveidoti uzkrājumi vadības prēmijām Ls 90,000 
apmērā (Ls 50,000 2001. gadā). 
 
 
(23) Saistīto pušu darījumi 
 
2002. gada laikā Koncernam ir bijuši saimnieciska rakstura darījumi tirgus vērtībā ar sekojošiem 
uzņēmumiem: SIA Ave Lat Sargs, SPI Spirits (Cyrpus). 
 
 
(24) Apstākļi un notikumi pēc bilances slēgšanas 
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Uzņēmuma 
finansiālo stāvokli 2002. gada 31. decembrī. 
 


