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AS “Baltic Telekom”
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Nosaukums

Baltic Telekom

Juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā

40103655981

Reģistrācijas vieta un datums

Rīga, 2013. gada 04.aprīlī

Juridiskā adrese

Rūpniecības iela 1-5
Rīga, LV – 1010
Latvija

Faktiskā adrese

Rūpniecības iela 1-5
Rīga, LV – 1010
Latvija

Akcionāri

MCM MAXIMUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED,
ārvalstu komersants, juridiskā adrese: 12 Esperidon, 4.stāvs,
Nikosija 1087, Kipras Republika - 99,89 %
Citi akcionāri - 0,11 %

Valde
Padome

Gene Zolotarev, valdes loceklis
Ingrīda Rozenfelde, padomes priekšsēdētājs
Jolanta Medne, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Marija Dobiša, padomes loceklis no 04.04.2013.g.
līdz 14.10.2013.gadam
Ludmila Ņikitina, padomes loceklis no 14.10.2013.gada

Pārskata periods

2013. gada 04.aprīlis – 2013. gada 31.decembris

Sabiedrības darbības galvenie veidi

Holdingkompāniju darbība, NACE 64.20
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības,
izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, NACE 64.99
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AS “Baltic Telekom”
PADOMES UN VALDES SASTĀVS
Sabiedrības Padomes sastāvs uz 2013. gada 31.decembri:
Vārds

Amats

Ingrīda Rozenfelde
Jolanta Medne
Marija Dobiša

Padomes priekšsēdētājs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Padomes loceklis no 04.04.2013.gada
līdz 14.10.2013.gadam
Padomes loceklis no 14.10.2013.gada

Ludmila Ņikitina

Sabiedrības Valdes sastāvs uz 2013. gada 31.decembri:
Vārds

Amats

Gene Zolotarev

Valdes loceklis
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AS “Baltic Telekom”

VADĪBAS ZIŅOJUMS.

Akciju sabiedrība „Baltic Telekom” dibināta 2013.gada 04.aprīlī. Šis ir sabiedrības gada pārskats, kas
aptver laika periodu no 04.04.2013.g. līdz 31.12.2013.g.
Galvenais darbības virziens sabiedrībai ir holdingkompāniju darbība.
Sabiedrība darbojas kā holdinga kompānija, kurai pieder 63 659 akcijas jeb 19.5% AS "Telekom
Baltija" akciju kapitāla. AS "Telekom Baltija" ar zīmolu "Triatel" Latvijas telekomunikāciju tirgū darbojas jau
13 gadus, piedāvājot mobilos bezvadu datu pārraides pakalpojumus.
Sabiedrība plāno piedāvāt AS "Telekom Baltija" izstrādāt un apstiprināt dividenžu politiku, nosakot, ka
vismaz 30% no peļņas akcionāriem izmaksājama dividendēs. Sabiedrība uzskata, ka, orientējoši, ar AS „Telekom
Baltija” peļņas apjomu 200 tūkstoši latu gadā un dividenžu apjomu 30% apmērā no peļņas būtu iespējams pilnībā
finansēt Sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas, bet no lielākas peļņas būtu iespējams plānot dividendes
Sabiedrības akcionāriem. Līdz brīdim, kamēr Sabiedrības saimniecisko darbību spēs nodrošināt dividenžu
ienākumi no ieguldījuma AS "Telekom Baltija", to plānots finansēt akcionāriem, veicot naudas ieguldījumus
pamatkapitālā.
2013.gadā dividendes no ieguldījuma AS "Telekom Baltija" netika saņemtas, līdz ar to Sabiedrībai
ieņēmumu nebija, Sabiedrība 2013.gadu noslēdz ar zaudējumiem 3 919,-LVL apmērā.
Kā galvenā Sabiedrības saimnieciskā darbība arī 2014.gadā ir plānota ieguldījuma akciju sabiedrības
„Telekom Baltija” pamatkapitālā pārvalde, ar mērķi ilgtermiņā gūt atdevi dividenžu veidā no šī ieguldījuma.
Sabiedrības akcijas kopš 2013.gada 21.augusta ir iekļautas „NASDAQ OMX” organizētajā Baltijas
Alternatīvajā tirgū „First North” un akciju kotāciju šajā tirgū ir plānots turpināt arī nākotnē.
2014.gadā Sabiedrība plāno meklēt, izvērtēt un izdevīgu piedāvājumu gadījumā, veikt ieguldījumus arī
citos telekomunikāciju uzņēmumos Baltijā, piesaistot papildus kapitālu no akcionāriem.

AS „Baltic Telekom”
valdes loceklis :

_________________________ Gene Zolotarev
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AS “Baltic Telekom”
BILANCE
UZ 2013. GADA 31. DECEMBRĪ

Pielikumi

Par periodu no
04.04.2013 līdz
31.12.2013
LVL

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un
tamlīdzīgas tiesības
Kopā nemateriālie ieguldījumi

X
X

Pamatlīdzekļi
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Kopā pamatlīdzekļi

X
X

Ilgtermiņa ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Kopā ilgtremiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

1

Krājumi
Kopā krājumi

1 625 700
1 625 700

X

Debitori
Nākamo periodu izmaksas
Kopā debitori

2

7
7

Nauda un tās ekvivalenti

3

21 094

Kopā apgrozāmie līdzekļi

21 101

KOPĀ AKTĪVS

1 646 801

Pielikumi no 11. līdz 15. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatu 2014. gada 30. janvārī parakstīja:

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
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AS “Baltic Telekom”
BILANCE
UZ 2013. GADA 31. DECEMBRĪ

Pielikumi

Par periodu no
04.04.2013 līdz
31.12.2013
LVL

PASĪVS
Pašu kapitāls
Pamatkapitāls
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata perioda/ gada nesadalītā peļņa
Kopā pašu kapitāls

4

1 650 700
X
-3 919
1 646 781

Kreditori
Ilgtermiņa kreditori
Atliktā nodokļa saistības
Kopā ilgtermiņa kreditori

X
X

Īstermiņa kreditori
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātas
iemaksas
Pārējie kreditori
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori

5

20
X
X
X
20

Kopā kreditori

X

KOPĀ PASĪVS

1 646 801

Pielikumi no 1. līdz 15. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatu 2014. gada 30. janvārī parakstīja:

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
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AS “Baltic Telekom”
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM

Pielikumi

Neto apgrozījums
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
Bruto peļņa vai zaudējumi
Pārdošanas izmaksas
Administrācijas izmaksas
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

Par periodu no
04.04.2013 līdz
31.12.2013
LVL

6
7

Pielikumi no 11. līdz 15. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatu 2014. gada 30. janvārī parakstīja:

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
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X
X
X
X
-800
X
-3 119
X
-3 919
-3 919
X
-3 919

AS “Baltic Telekom”
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM

Pamatkapitāls
LVL

Iepriekšējo gadu
nesadalītā peļņa
LVL

Pārskata gada
nesadalītā
peļņa
LVL

Kopā
LVL

-

-

-

-

1 650 700

-

-

1 650 700

Aprēķinātās dividendes

-

-

-

-

Pārskata gada peļņa

-

-

-3 919

-3 919

1 650 700

-

-3 919

1 646 781

Uz 2012. gada
31. decembrī
Pamatkapitāla palielināšana

Uz 2013. gada
31. decembrī

Pielikumi no 11. līdz 15. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatu 2014. gada 30. janvārī parakstīja:

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
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AS “Baltic Telekom”
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM

Pielikumi

04/04/201331/12/2013
LVL

Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
Nolietojums un amortizācija
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas
Uzkrājumu veidošana
Procentu izmaksas
Procentu ieņēmumi

-3 919

X
Korekcijas:
Izmaiņas debitoros
Izmaiņas krājumos
Izmaiņas kreditoros
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma

-7
20
X
-3 906

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Aizdevumu atmaksa, neto
Ieguldījumi komandītsabiedrībā
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

25 000

X

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Aizņēmumu saņemšana
Samaksātie procenti
Izmaksātas dividendes
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

X

Pārskata perioda/ gada neto naudas plūsma

21 094

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda/ gada
sākumā
Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda/ gada
beigās
Pielikumi no 11. līdz 15. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Sabiedrības vārdā finanšu pārskatu 2014. gada 30. janvārī parakstīja:

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
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X

21 094

AS “Baltic Telekom”
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM

1.

PAMATINFORMĀCIJA

Akciju sabiedrība Baltic Telekom (turpmāk “Sabiedrība”) ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
2013. gada 04.aprīlī. Sabiedrības galvenais darbības virziens ir Holdingkompāniju darbība (NACE 64.20), kā
arī cita veida komercdarbība, kas atļauta Latvijas Republikas likumos.
2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
Finanšu pārskatu sagatavošana
Sabiedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu un Latvijas
Republikas Finanšu ministrijas Grāmatvedības padomes izdotajiem Latvijas grāmatvedības standartiem, kuri
piemērojami pārskata gadā. Finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz sākotnējo izmaksu
metodi.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.
Klāt pievienotie finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).
Ārvalstu valūtas
Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārrēķināti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas maiņas kursa, kas
noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts. Naudas līdzekļi, kā arī debitori un kreditori ārvalstu valūtās gada
beigās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā.
Finanšu pārskatu sastādīšanai tika izmantoti sekojoši valūtas kursi:
EUR

31.12.13
0.702804

31.12.12
0.702804

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā neto peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas
vai zaudējuma aprēķinā.
Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums
Ieņēmumus veido pārdoto preču vērtība, atskaitot piešķirtās atlaides un ar apgrozījumu saistītos nodokļus.
Ieņēmumi tiek atzīti pārdošanas brīdī, kad īpašumtiesības tiek nodotas pircējam. Ieņēmumi no soda un kavējuma
naudām tiek atzīti to saņemšanas brīdī.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām. Nodokļa nominālā likme ir 15%.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktie nodokļi, kas radušies no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus nodokļu deklarācijās un
šajos finanšu pārskatos, ir aprēķināti, izmantojot saistību metodi. Atliktās nodokļu saistības tiek noteiktas,
pamatojoties uz nodokļu likmēm, kuras ir paredzētas piemērot tad, kad izzudīs īslaicīgās atšķirības. Galvenās
īslaicīgās atšķirības laika ziņā rodas no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām
nolietojuma likmēm pamatlīdzekļiem un uzkrājumiem. Atliktās nodokļu saistības kā aktīvi finanšu pārskatos
tiek atspoguļotas tikai tādā gadījumā, ja var pietiekami pamatoti paredzēt to atgūstamību.

Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālajos ieguldījumos ietilpst licences un preču zīmes. Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti pēc to
iegādes vērtības, no kuras atskaitīta uzkrātā amortizācija. Amortizācija tiek aprēķināta visā šo aktīvu lietderīgās
izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Amortizācijas periods ir līdz 5 gadiem.
Pamatlīdzekļi
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AS “Baltic Telekom”
FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM
Pamatlīdzekļu sākotnējo vērtību veido iegādes cena, tajā skaitā ievedmuitas nodevas un neatskaitāmie iegādes
nodokļi, kā arī jebkuras tieši attiecināmas izmaksas aktīvu sagatavošanai darba stāvoklim un nogādāšanai to
atrašanās vietā atbilstoši to paredzētajai lietošanai. 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.
Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti pēc to iegādes vērtības, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums un vērtības
samazināšanās. Nolietojums tiek aprēķināts visiem pamatlīdzekļiem, ņemot vērā to sākotnējo vērtību, pēc
lineārās metodes, pamatojoties uz novērtēto vidējo kalpošanas laiku:
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

2 - 5 gadi
2 - 10 gadi
5 gadi

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo
pamatlīdzekļu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības
pazīmes un ja aktīva bilances vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība
tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai.
Krājumi
Krājumi tiek uzrādīti atbilstoši pašizmaksai vai tirgus cenai, ja tā ir zemāka nekā pašizmaksa. Krājumu vērtība
tiek aprēķināta izmantojot FIFO (pirmais iekšā, pirmais ārā) metodi. Pēc nepieciešamības novecojušiem, lēna
apgrozījuma vai bojātiem krājumiem tiek veidoti uzkrājumi.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos
uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem
debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana
ir apšaubāma. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, izvērtējot katru debitoru atsevišķi.
Nauda un tās ekvivalenti
Naudu un tās ekvivalentus veido nauda kasē, bankā un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš
nepārsniedz trīs mēnešus.
Parādi piegādātajiem
Parādi piegādātajiem tiek uzradīti pēc nominālvērtības.
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrājumu summa tiek noteikta saskaitot uzkrājumu summu par katru darbinieku, kuru aprēķina reizinot
darbinieku dienas vidējo izpeļņu ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu.

Aizdevumi un aizņēmumi
Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma
summas patiesajai vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu
saistītās izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā.
Starpība starp ieņēmumiem (samazinātiem par ar to gūšanu saistītām izmaksām) un aizdevuma dzēšanas vērtību
tiek atspoguļota peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma laikā.
Aizņēmumu izmaksas
Aizņēmumu izmaksas tiek iekļautas izdevumos periodā, kurā tās ir radušās. Tās tiek atspoguļotas peļņas vai
zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.
Iespējamās saistības un aktīvi

12
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FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI
PAR PERIODU NO 2013. GADA 04.APRĪĻA LĪDZ 2013. GADA 31.DECEMBRIM
Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka
līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek
atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir
pietiekami pamatota.
Noma
Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām
uz nomas objektu, tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros
nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai.
Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu, lai katrā periodā
nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek iekļautas peļņas vai
zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas.
Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā,
par paredzamo izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos
kapitalizēto nomāto aktīvu nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās
lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem īsāks.
Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst
iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā
izmaksas visā nomas perioda laikā. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek
atspoguļotas kā ārpusbilances saistības.
Saistītās puses
Par saistītām personām tiek uzskatīti Sabiedrības daļu īpašnieki, Valdes un Padomes locekļi un vadošie
darbinieki, kuri var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību, kā arī viņu kontrolē esošas uzņēmējsabiedrības un
Sabiedrības radniecīgās un asociētās sabiedrības, pār kurām Sabiedrībai ir būtiska ietekme uz to finanšu darbību
un pamatdarbību.
Novērtējumu pielietošana
Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadība novērtē un izdara
pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata
sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Galvenie pieņēmumi ir saistīti
ar šaubīgo debitoru uzkrājumu aprēķināšanas aplēsēm. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
04.04.201331.12.2013.
LVL
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Kopā

1 625 700
1 625 700

2. NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS
04.04.201331.12.2013.
LVL
Domēna uzturēšanas izdevumi
Kopā

7
7
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3. NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI
04.04.201331.12.2013.
LVL
Nauda bankā
Kopā

21 094
21 094

4. PAMATKAPITĀLS
Sabiedrības pamatkapitāls uz 2013. gada 31.decembri ir LVL 1 650 700.
Pamatkapitāls ir pilnība apmaksāts.
5. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM
04.04.201331.12.2013.
LVL
Latvijā reģistrēti piegādātāji
Kopā

20
20

SKAIDROJUMI PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINU POSTEŅIEM

6. ADMINISTRĀCIJAS IZMAKSAS
Izmaksu veids
Sakaru izdevumi
Juristu pakalpojumu maksa
Citi vadīšanas un admin. izdevumi
Revizījas izdevumi
Kopā:

2013. gads
1
609
190
X
800

7. PĀRĒJAS UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
Izmaksu veids
Biržas pakalpojumi
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi

2013. gads
3 095
24
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Kopā:

3 119

8. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības
finansiālo stāvokli uz 2013. gada 31.decembri.
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