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VISPĀRĪGĀ INFOMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU
Nosaukums

Akciju sabiedrība “Baltic Telekom”

Sabiedrības veids

Kapitālsabiedrība

Juridiskā adrese

Rūpniecības iela 1-5
Rīga, LV – 1010
Latvija

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistra žurnālā

40103655981

Valde

Gene Zolotarev, valdes loceklis

Padome

Ingrīda Rozenfelde, padomes priekšsēdētājs
Jolanta Medne, padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ludmila Ņikitina, padomes loceklis

GADA PĀRSKATA PAMATINFORMĀCIJA
Pārskata gads

01.01.2017 - 31.12.2017

Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība

Euro (EUR)
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BILANCE
Pielikums

31.12.2017

31.12.2016

EUR

EUR

-

-

-

-

500

-

18

27

518

27

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Citi debitori
Nākamo periodu izmaksas
Kopā debitori
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
Kopā debitori

1

-

776 821
776 821

Nauda

2

8 220

44

Kopā apgrozāmie līdzekļi

8 738

776 892

KOPĀ AKTĪVS

8 738

776 892

2 310 980
37 755
(1 579 829)
(763 325)
5 581

2 310 980
37 755
(35 344)
(1 544 485)
768 906

50
50
3 057
3 157

5 950
50
50
1 936
7 986

8 738

776 892

PASĪVS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls
Akciju kapitāla denominācijas rezerve
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi
Pārskata gada nesegtie zaudējumi
Kopā pašu kapitāls
Īstermiņa kreditori
Citi aizņēmumi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Uzkrātās saistības
Kopā īstermiņa kreditori

3
4

KOPĀ PASĪVS
Pielikums no 8. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

2017
EUR

2016
EUR

(2 283)

(2 339)

(69 458)

(3 772)

Ilgtermiņā un īstermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma
korekcijas:
no citām personām

(691 534)

(1 538 324)

(691 534)

(1 538 324)

Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

(763 275)

(1 544 435)

(50)

(50)

(763 325)

(1 544 485)

Administrācijas izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu
Pārskata gada zaudējumi
Pielikums
no 8. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (sagatavots pēc netiešās metodes)
Pielikums
2017

2016

EUR

EUR

(763 275)

(1 544 435)

776 821

1 538 324

13 546

(6 111)

Pamatdarbības naudas plūsma
Pārskata gada zaudējumi pirms nodokļiem
Korekcijas:
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības
samazinājuma korekcijas
Zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma

(491)

9

1 121

142

14 176
(50)
14 126

(5 960)
(50)
(6 010)

(5 950)
(5 950)

5 950
5 950

8 176

(60)

44

104

8 220

44

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Pārskata perioda neto naudas plūsma
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda
sākumā
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda
beigās
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Pielikums no 8. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
2017
EUR

2016
EUR

2 348 735
(37 755)
2 310 980

2 348 735
(37 755)
2 310 980

Rezerves
Akciju kapitāla denominācijas rezerves izveidošana
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

37 755
37 755

37 755
37 755

Nesegtie zaudējumi
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Pārskata gada nesegtie zaudējumi
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

(1 579 829)
(763 325)
(2 343 154)

(35 344)
(1 544 485)
(1 579 829)

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

768 906
5 581

2 313 391
768 906

Akciju kapitāls
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa
Akciju kapitāla samazinājums denominācijas rezultātā
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās

Pielikums no 8. līdz 11. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS
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.
INFORMĀCIJA PAR LIETOTO GRĀMATVEDĪBAS POLITIKU
Pārskata sagatavošanas pamats
Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu
likumam”, kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumu” nosacījumus.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.
Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi
Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, ievērojot šādus nosacījumus:
a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā
vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad
pārskatu paraksta vadība;
c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā,
vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norādītas pēc uzkrāšanas principa, proti,
ieņēmumi un izdevumi norādīti, ņemot vērā to rašanas laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku.
Pārskata gada ieņēmumi un izdevumi ir ņemti vērā neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas
datuma;
5) izmaksas ir saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
6) pārskata gada sākumā attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas atbilst tajos pašos bilances posteņos
norādītājām summām iepriekšējā pārskata gada beigās, izņemot posteņu pārklasificēšanu saskaņā ar
vadības viedokli vai saistībā ar izmaiņām LR likumdošanā. Ja pārklasificēšana ir veikta, tas tiek aprakstīts
finanšu pārskata pielikumā. Pārskata gada sākuma bilance pirms pārklasificēšanas sakrīt ar iepriekšējā
gada slēguma bilanci;
7) bilances aktīva un pasīva posteņi novērtēti atsevišķi;
8) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu summas norādītas, ņemot vērā saimniecisko darījumu
saturu un būtību, nevis tikai juridisko saturu.
2016.gada 1.janvārī, stājoties spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, tiek mainīts peļņas vai
zaudējumu aprēķina nosaukums no "pēc apgrozījuma izmaksu metodes" uz "klasificēts pēc izdevumu funkcijas".
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadībai nākas pamatoties uz zināmām aplēsēm un pieņēmumiem, kas ietekmē
atsevišķos pārskatos atspoguļotos bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo
saistību apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses.
Jebkāda aplēšu izmaiņu ietekme tiek atspoguļota finanšu pārskatā to noteikšanas brīdī.
Līdzdalība radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās, pārējie ilgtermiņa ieguldījumi
Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk kā 50% pamatkapitāla vai
kuras tā kontrolē kādā citā veidā) un asociētajās sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme,
bet nepieder akciju kontrolpakete, kuros tai pieder 20-50% pamatkapitāla), tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu
metodi. Arī pārējie ieguldījumi tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu metodi.
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Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi radiecīgajās un asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā,
atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu
radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo ieguldījumu radniecīgajās
un asociētajās sabiedrībās vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos.
Nauda un tās ekvivalenti
Naudu un tās ekvivalentus veido nauda bankā un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš
nepārsniedz trīs mēnešus.
Parādi piegādātajiem
Parādi piegādātajiem tiek uzrādīti pēc nominālvērtības.
Saistītās puses
Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radinieki un sabiedrības,
kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.
Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst
parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par
šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.
AKCIJU KAPITĀLS
(Informācija saskaņā ar Finanšu instrumenta tirgus likuma 56. pantu)
Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 310 980.
Sabiedrības pamatkapitālu veido 1 650 700 uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām.
Katras akcijas nominālvērtība ir 1.40 EUR.
Visas akcijas ir izlaistas dematerializētā formā. Visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividendēm un likvidācijas
kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
Visas Sabiedrības akcijas no 2013.gada 21.augusta iekļautas „NASDAQ OMX” organizētajā Baltijas Alternatīvajā
tirgū „First North”- vērtspapīru tirgū, kur tirgus uzraudzību saskaņā ar biržas izdotajiem First North noteikumiem
veic birža un Sertificētie konsultanti. First North ir alternatīva akciju kotēšanai Baltijas oficiālajā sarakstā. Uz First
North sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem netiek attiecinātas daudzas Baltijas oficiālā saraksta prasības, t.sk. arī
attiecībā uz informācijas atklāšanu,.
Lielākais akcionārs ir mātes sabiedrība "MCM MAXIMUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED" (Kipras
republika), kam pieder 99% akciju.
Ierobežojumi akciju atsavināšanai vai īpašas piekrišanas saņemšana akciju atsavināšanai nav noteikti
Nepastāv akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības. Akcionāru tiesības reglamentē Latvijas Republikas
likumdošana. Sabiedrības statūtos nav noteikti ierobežojumi vai noteikumi attiecībā uz balsstiesībām. Sabiedrībai
nav zināmas akcionāru vienošanās.
Valdes locekļu ievēlēšana, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšana notiek saskaņā ar Latvijas likumdošanas
prasībām un Sabiedrības statūtiem.
Valdes locekļu pilnvaras nosaka Komerclikums un Sabiedrības statūti. Valdes locekļiem nav pilnvaru bez akcionāru
sapulces pilnvarojuma emitēt vai atpirkt akcijas.
Nepastāv būtiskās vienošanās un līgumi, kurus noslēgusi mērķa sabiedrība un kuros paredzēts, ka kontroles veida
maiņas gadījumā tie stājas spēkā, kuriem beidzas termiņš vai kuri tiek grozīti, un to spēkā stāšanās, izbeigšanās vai
grozīšanas sekas.
Nepastāv vienošanās starp kapitālsabiedrību un tās valdes locekļiem, kuras paredz kompensāciju gadījumos, kad
viņi atkāpjas no amata, viņus atbrīvo bez pamatota iemesla vai viņi tiek atbrīvoti pēc akciju atpirkšanas
piedāvājuma izteikšanas.
ZIŅAS PAR ĀRPUSBILANCES SAISTĪBĀM UN IEĶĪLĀTIEM AKTĪVIEM
Sabiedrības vadībai nav ziņu par ārpusbilances saistībām, izsniegtajām garantijām, prasībām tiesā u. tml., kas
ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī
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DARBINIEKU SKAITS, AUGSTĀKĀS VADĪBAS AMATPERSONU ATLĪDZĪBA PAR DARBU
Pārskata gadā Sabiedrībā nebija algotu darbinieku. Valdes un padomes locekļi par savu darbu valdē un padomē
atlīdzību nesaņem.

PRIEKŠLIKUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU
Pārskata un iepriekšējo gadu zaudējumus paredzēts segt no nākamo gadu peļņas.
INFORMĀCIJA PAR BŪTISKIEM NOTIKUMIEM PĒC BILANCES DATUMA
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi
būtiskie notikumi, kuru rezultātā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro finanšu pārskatā.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Sabiedrība pārskata gadā nav izsniegusi Sabiedrības vadībai avansus, aizdevumus vai galvojumus.
Pārskata gadā Sabiedrībai nebija tādu notikumu vai darījumu, kuri nepārprotami atšķiras no Sabiedrības parastajām
darbībām.

BILANCES POSTEŅU PIEZĪMES
Piezīme Nr. 2
NAUDA

Nauda norēķinu kontā Nordea Bank AB

31.12.2017
EUR

31.12.2016
EUR

8 220

44

31.12.2017
EUR

31.12.2016
EUR

-

5 950

Piezīme Nr. 3
CITI AIZŅĒMUMI

Aizņēmumi no LR reģistrētas juridiskas personas*

Pārskata gadā saņemtie aizņēmumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir bez procentiem un nodrošinājuma.
Piezīme Nr. 4
NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS
Uzņēmumu
ienākuma
nodoklis
EUR
50
50
(50)
50

Saistības 31.12.2016.
Aprēķināts
Samaksāts
Saistības 31.12.2017.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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Kopā

EUR
50
50
(50)
50
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VADĪBAS ZIŅOJUMS

Akciju sabiedrība "BalticTelekom" dibināta 2013.gada 4.aprīlī. Šis ir sabiedrības pārskats, kas aptver laika
periodu no 2017. gada 01. janvāra līdz 31.decembrim.
AS „BalticTelekom” akcijas kopš 2013.gada 21.augusta iekļautas „NASDAQ” organizētajā Baltijas
Alternatīvajā tirgū „First North” un akciju kotāciju šajā tirgū ir plānots turpināt arī nākotnē.
2018.gadā Sabiedrība meklē, izvērtē un plāno izdevīgu piedāvājumu gadījumā, veikt ieguldījumus arī
citos telekomunikāciju uzņēmumos Baltijā, piesaistot papildus kapitālu no akcionāriem.

Gene Zolotarev
Valdes loceklis
Rīgā, 2018.gadā 05.februārī
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