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INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 
 
Sabiedrības nosaukums   AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (AS „RER”) 
 
Sabiedrības juridiskais statuss   Akciju sabiedrība 
 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu  Nr. 000304200, Rīga, 1991.gada 29.novembris 
reģistrā, vieta un datums 
 
Vienotais reģistrācijas numurs   Nr. 40003042006, Rīga, 2004.gada 29.septembris 
Komercreģistrā, vieta un datums 
 
Juridiskā adrese    Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvijas Republika 
 
Institūcija, kuras pārziņā atrodas  Akcionāru kopsapulce 
sabiedrība 
 
Sabiedrības Padome: 
Padomes priekšsēdētāja vārds, uzvārds Mikhail Barbarovich  no 28.03.19. 

Stanislav Vodolazskii   līdz  27.03.19.   
Padomes priekšsēdētāja vietnieka vārds, Stanislav Vodolazskii  no 28.03.19.  
uzvārds      Kirill Nuzhyn   līdz  27.03.19.  
   
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi   Liubov Akimova   no 28.03.19. 
      Alexey Kostennikov  no 28.03.19. 

Alexey Shestakov  no 28.03.19. 
Andrey Sarkisov  līdz  27.03.19.   

      Natalia Sarkisova  līdz  27.03.19. 
      Sergey Bolysov   līdz  27.03.19. 
Sabiedrības Valde:   
Valdes priekšsēdētāja vārds, uzvārds  Mikalai Yerokhau  no 15.03.11. 
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi   Aleksandrs Popadins  no 08.11.13. 

Iļja Šestakovs   no 30.01.15. 
Tamāra Rogova  no 17.01.19. 
Armantas Jasaitis  no 17.01.19. līdz 28.02.20. 
Grigorijs Kapustins  līdz 17.01.19. 

 
Akciju skaits, kas pieder Padomes  Nepieder akcijas 
un Valdes locekļiem (%) 
 
Sabiedrības revīzijas komiteja: 
Revīzijas komitejas locekļu   Karim Tuzani   no 22.02.19.   
vārdi, uzvārdi     Irina Zinina   no 22.02.19.  
      Viktor Dobrov   no 22.02.19. 
      Liubov Akimova   no 22.02.19. 
 
Gada pārskatu sagatavoja   Galvenā grāmatvede Svetlana Statina   
         
Pārskata periods    2019.gada 01.janvāris – 2019.gada 31.decembris 
Iepriekšējais pārskata periods   2018.gada 01.janvāris – 2018.gada 31.decembris 
   
Radniecīgās sabiedrības   AS „Latvo”, reģ. Nr. 40003184975 

Ganību dambis 53, Rīga, Latvijas Republika 
Ieguldījuma daļa – 98.7 % 

 
Revidents      SIA "Grant Thornton Baltic Audit", licence Nr.183 
      Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, Latvija 

Atbildīgā zvērināta revidente Silvija Gulbe  
Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.142 
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AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 

VADĪBAS  ZIŅOJUMS 
 

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (turpmāk – AS „RER”)  ir vislielākais uzņēmums Baltijas 
valstīs elektroiekārtu ražošanā, kurš specializējies elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un citas 
produkcijas ražošanā, kas ir paredzēta dzelzceļu ritošajam sastāvam, metropolitēnam, karjeru 
pašizgāzējiem, pilsētas sabiedriskajam transportam. 

 
 Sabiedrības darbība 2019.gadā 
 

AS „RER” pamatdarbības veids ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (NACE kods 2711). 
Galvenie produkcijas veidi ir: 

 Elektroiekārta elektrovilcieniem; 

 Elektroiekārta pasažieru vagoniem; 

 Elektroiekārta metropolitena vilcieniem; 

 Lējumi. 
 

Finansiālo rezultātu rādītāji 
 
2019.gadā Sabiedrības finansu situācija bija stabila. Sabiedrības neto apgrozījuma apjoms 

2019.gadā veidoja 63.95 milj. EUR, kas ir par 17.82 milj. EUR vai 38.62% vairāk, kā iepriekšējā 2018.gadā 
(7.lpp., Peļņas vai zaudējumu aprēķins). Pieaugums sasniegts, pateicoties aktīvai jauno vai modernizēto 
produktu ieviešanai ražošanā un saliedētam uzņēmuma kolektīva darbam. 

Savukārt, bruto peļņas apjoms veidoja 10.99 milj. EUR, kas ir par 3,39 milj. EUR vai 44,70 % vairāk, 
kā iepriekšējā 2018.gadā, bet neto peļņa par 2019.gadu veidoja 6.67 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 
2018.gadu ir par 2,8 milj.EUR  vairāk (7.lpp., Peļņas vai zaudējumu aprēķins). 

Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā veido 70.52% pret 64.91% 2018.gadā, 
bet apgrozījuma līdzekļu pret īstermiņa saistībām attiecību koeficients (kopējās likviditātes koeficients) veido 
2.72 pret 1.09 2018.gadā (8.-9.lpp.,Bilance). 

 
Citi rādītāji 
 
Vidējais Sabiedrībā strādājošo skaits 2019.gadā sastādīja 729 cilvēku, vidējā darba alga 2019.gadā 

bija EUR 1 107  mēnesī.  
 Sabiedrībai, veicot savu saimniecisko darbību, jāievēro vides aizsardzības prasības. Šo prasību 
ievērošanai Sabiedrība regulāri veic attiecīgos pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā 
nav būtisks. 
 
 Ar sabiedrības darbību saistītie riska faktori 
 
Finanšu riski aprakstīti 2019.gada pārskata pielikuma 16.-17.lappusēs. 
 
 Svarīgi notikumi 2019.gadā 
 

2019.gada 27.martā tika parakstītas trīspusīgās vienošanās starp banku VTB Bank (Europe) SE 
(Vācija), kreditoru  DANSKE BANK AS (Latvija) un aizņēmēju AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” par tā  
kredītlīgumu refinansēšanu un 2019.gada 01.aprīlī tika parakstīts kredītlīgums starp AS „Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīca” un banku VTB Bank (Europe) SE (Vācija) par aizņēmumu EUR 10 000 000 
apmērā ar atmaksas termiņu 5 gadi. 
 

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" (AS RER) 2019. gada martā ir pabeigusi projekta 
Nr. 4.1.1.0/17/A/019 "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes 
paaugstināšanai" īstenošanu. 
Projekta ietvaros ir iegādāta augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu 
lodēšana, divi gaisa kompresori, iekārta liesmas slāpējošo kabeļu izolācijas griešanai un noņemšanai 
kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas 
iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  prese ar matricu 
komplektu uzgaļu montāžai, vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, žāvēšanas krāsns, abrazīvās 
attīrīšanas kamera virsmu attīrīšanai pirms krāsošanas, hidroabrazīvās griešanas iekārta un 800 LED 
apgaismes ierīces, kā arī veikta piecu ražošanas ēku vienkāršotā atjaunošana. 

http://4.1.1.0/17/A/019
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AS RER ir sasniegusi visus Projektā plānotos mērķus, kā arī īstenojusi Projektu pilnā apmērā divus 
mēnešus ātrāk, nekā sākotnēji tika plānots. Projekta rezultātā ir būtiski paaugstināta ražotnes 
energoefektivitāte.  
Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un 
līgumu aģentūru. 
 
 Turpmākā sabiedrības attīstība  
 

AS „RER”  turpinās mērķtiecīgo darbu, kas vērsts uz izvirzīto mērķu sasniegšanu vietējā un eksporta 
tirgos. Sabiedrības prioritāšu vidū būs koncentrēšanas uz efektīvas ražošanas stratēģijas īstenošanu, lai 
palielinātu Sabiedrības konkurētspēju. 

2020.gadā Sabiedrība plāno nodrošināt neto apgrozījumu  2019.gadā sasniegtā līmenī un turpināt 
strādāt ar pieaugušo peļņu uzlabojot Sabiedrības finansu – ekonomisko stabilitāti.  
 

Attīstības pasākumi 
 
AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu Nr. 4.1.1.0/18/A/030 “Kompleksi risinājumi 
AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”. Līgums par projekta 
īstenošanu starp RER un CFLA tika noslēgts 07.02.2019. Projekta kopējās izmaksas ir 2 243 309 euro. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 986 023 euro. No projekta kopējām izmaksām 595 807 euro ir 
Kohēzijas fonda finansējums projektam. 
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa 
samazināšanu RER ražotnē. Projekta specifiskais mērķis ir iegādāties, uzstādīt un nodot ekspluatācijā 12 
jaunas, energoefektīvas ražošanas iekārtas (veicot esošo iekārtu nomaiņu), nomainīt neefektīvas apgaismes 
ierīces uz 1551 efektīvām apgaismes ierīcēm un veikt 3 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu ar mērķi 
palielināt ēku energoefektivitāti.  
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām. Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra un Kohēzijas fonds. 
 
Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” īsteno projektu Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas 
elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu 
ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums. 
 
Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (AS RER) 2019. gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas 
paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu. Plānotais projekta īstenošanas termiņš – 
18 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 990 354 bez PVN. 
Projekta mērķis ir atbalstīt pētniecību AS RER, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas 
stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā 
tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. 
Projekta specifiskais mērķis ir jaunās un energoefektīvās vilces elektropiedziņas izstrāde uz sinhronā 
relaktances dzinēja bāzes, kā arī uzņēmuma kolektīva kompetences iegūšana jaunā tipa pilnā 
elektroaprīkojuma komplekta izstrādes un izmēģinājumu jautājumos. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt 
jaunu produktu: sinhrono relaktances elektrodzinēju. 
 
Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019. gada 27.martā noslēdza līgumu ar Enerģētikas 
un transporta Kompetences centru (Kompetences centrs) par pētījuma “Metrovilciena vilces piedziņas 
sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu Enerģētikas un transporta 
kompetences centra programmas ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001. 
Kompetences centra izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības 
apakšvirzieni: 

 Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi; 

 Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi; 

 Viedā enerģētika un transports. 
Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms 
projektam sastāda 4 708 112 EUR. 
 
 

http://4.1.1.0/17/A/019
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Pētniecības projekta mērķis ir vilces elektropiedziņas ar superkondensatoru enerģijas uzkrājējiem sistēmas 
izstrāde metropolitēna vilcieniem. Komplekts būs paredzēts izmantošanai sastāvos, kurus izmanto tuneļos 
un kuri var izbraukt atvērtos ceļu posmos ar maksimālo kustības ātrumu 90 km/st. 
 
Pētījuma atbalsta apjoms sastāda 420 000 EUR. Pētījums tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 
2021.gada 31.martam.  
 

 
 Notikumi pēc bilances datuma 
 

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies 
spēkā ar koronavīrusa COVID-19  izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas 
attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv 
ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik koronavīrusa 
izraisītajai krīzei nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības darbību vai darbības turpināšanos. Tomēr šis 
secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko 
notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
 
 
 Peļņas sadale 
 
Akcionāru sapulcei tiks piedāvāts peļņu par 2019.gadu EUR 6 671 047 apmērā  novirzīt Sabiedrības 
attīstībai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
 
 
Valdes locekļi:         
        Aleksandrs Popadins 
 
 
        Iļja Šestakovs 
         
  
        Tamāra Rogova 
         
  
         
 
 
 
 
 
 
 
2020.gada 24.aprīlī 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS  
   (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) 

 
Rādītāji Pie- 

zīme 
2019 
EUR 

2018 
EUR 

Neto apgrozījums: 
a) no citiem pamatdarbības 

veidiem 

1  
63 947 861 

 
46 132 748 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
pašizmaksa, pārdoto preču vai 
sniegto pakalpojumu iegādes 
izmaksas 

2 (52 953 114) (38 534 405) 

Bruto peļņa vai zaudējumi  10 994 747 7 598 343 

Pārdošanas izmaksas 3 (883 896) (674 863) 

Administrācijas izmaksas 4 (2 517 551) (2 437 552) 

Pārējie saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 

5 930 789 601 986 

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas 

6 (1 447 703) (836 539) 

Pārējie procentu ieņēmumi un 
tamlīdzīgi ieņēmumi: 

a) no citām personām 

  
 

- 

 
 

25 

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 
izmaksas: 

a) citām personām 

7  
 

(344 058) 

 
 

(349 083) 

Peļņa vai zaudējumi pirms 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 

 6 732 328 3 902 317 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  (61 281) (32 969) 

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu 
ienākuma nodokļa  

 6 671 047 3 869 348 

Pārskata gada peļņa vai 
zaudējumi 

 6 671 047 3 869 348 

 
 
 
Peļņa uz akciju 1,150 0,667 

 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 12. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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BILANCE   
 

A K T Ī V S Pie- 
zīme 

31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

Nemateriālie ieguldījumi 8   

Attīstības izmaksas  703 273 1 159 885 

Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas   
tiesības 

 200 838 301 516 

Citi nemateriālie ieguldījumi  27 032 11 485 

Nemateriālie ieguldījumi kopā  931 143 1 472 886 

Pamatlīdzekļi 8   

Nekustamie īpašumi: 
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 

  
16 405 055 

 
16 136 712 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  6 098 547 5 980 824 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  331 591 234 584 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas 

 2 270 380 549 972 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  682 826 529 665 

Pamatlīdzekļi kopā  25 788 399 23 431 757 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā   9 5 499 400 5 499 400 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  5 499 400 5 499 400 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ  32 218 942 30 404 043 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 10 5 183 465 4 309 973 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi  2 661 593 2 587 995 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 11 1 314 881 2 309 442 

Avansa maksājumi par krājumiem 12 2 871 589 2 475 566 

Krājumi kopā  12 031 528 11 682 976 

Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 13 6 591 583 2 502 409 

Radniecīgo sabiedrību parādi 14 249 589 229 000 

Citi debitori 15 367 423 409 128 

Nākamo periodu izmaksas 16 157 906 44 135 

Debitori kopā  7 366 501 3 184 672 

Nauda 17 340 498 1 227 314 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ  19 738 527 16 094 962 

AKTĪVS KOPĀ  51 957 469 46 499 005 
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BILANCE   
 

P A S Ī V S Pie- 
zīme 

31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

PAŠU KAPITĀLS    

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 18 8 118 607 8 118 607 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 19 13 285 734 13 495 693 

Rezerves: 
a) pārējās rezerves 

  
407 137 

 
407 137 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie 
zaudējumi 

 8 159 515 4 290 167 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  6 671 047 3 869 348 

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ  36 642 040 30 180 952 

UZKRĀJUMI    

Citi uzkrājumi 20 152 241 153 497 

UZKRĀJUMI KOPĀ  152 241 153 497 

KREDITORI    

Ilgtermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 21 6 187 500 - 

Nākamo periodu ieņēmumi 22 1 727 147 1 373 945 

Ilgtermiņa kreditori kopā  7 914 647 1 373 945 

Īstermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 21 937 500 5 683 067 

No pircējiem saņemtie avansi 23 1 465 501 2 929 108 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 24 3 045 282 4 603 387 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

25 517 620 416 871 

Pārējie kreditori 26 633 698 548 680 

Nākamo periodu ieņēmumi 22 45 333 45 333 

Uzkrātās saistības 27 603 607 564 165 

  Īstermiņa kreditori kopā  7 248 541 14 790 611 

KREDITORI KOPĀ  15 163 188 16 164 556 

PASĪVS KOPĀ  51 957 469 46 499 005 

 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 12. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akciju sabiedrība ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’, reģ.Nr.40003042006  
Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 

Auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu 
________________________________________________________________________________________________________ 

 10 

 
 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS  
(netieša metode) 

 
Pamatdarbības naudas plūsma 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  6 732 328 3 902 317 

KOREKCIJAS   

Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas 1 546 561 1 648 367 

Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas 572 442 618 361 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (1 980) (3 765) 

Uzkrājumu veidošana (1 256) (8 027) 

Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām (1 732) 172 667 

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi 3 983 11 606 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 
samazinājums 

(209 959) (196 065) 

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un 
īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes 
korekcijām 

8 640 387 6 145 461 

KOREKCIJAS   

Debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums (4 690 788) (1 842 110) 

Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums 47 471 (2 755 361) 

Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem 
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums  

(2 501 796) 3 075 594 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 1 495 274 4 623 584 

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (61 281) (32 969) 

PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 1 433 993 4 590 615 

 
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai 
citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas 

- 90 000 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (3 784 725) (2 206 281) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
pārdošanas 

1 980 3 765 

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA (3 782 745) (2 112 516) 

 
Finansēšanas darbības naudas plūsma 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Saņemtie aizņēmumi 10 000 000 - 

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (8 558 067) (1 775 000)  

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 1 441 933 (1 775 000) 

 
Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 1 433 993 4 590 615 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (3 782 745) (2 112 516) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 1 441 933 (1 775 000) 

Ārvalstu valūtas kursu svārstības rezultāts 20 003 (184 845) 

Pārskata gada neto naudas plūsma (886 816) 518 254 

Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā 1 227 314 709 060 

Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās 340 498 1 227 314 

 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 12. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS, EUR 
 

Izmaiņu veids Akciju vai daļu 
kapitāls 

(pamatkapitāls) 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 

pārvērtēšanas 
rezerve 

Rezerves Nesadalītā 
peļņa 

Pašu 
kapitāls 

kopā 

Atlikums 31.12.17. 8 118 607 13 691 758 407 137 4 290 167 26 507 669 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerves atlikuma 
palielinājums/samazinājums 

- (196 065) - - (196 065) 

Nesadalītās peļņas 
palielinājums/samazinājums 

- - - 3 869 348 3 869 348 

Atlikums 31.12.18. 8 118 607 13 495 693 407 137 8 159 515 30 180 952 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 
rezerves atlikuma 
palielinājums/samazinājums 

- (209 959) - - (209 959) 

Nesadalītās peļņas 
palielinājums/samazinājums 

- - - 6 671 047 6 671 047 

Atlikums 31.12.19. 8 118 607 13 285 734 407 137 14 830 562 36 642 040 

 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 12. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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  PIELIKUMS 
 

GRĀMATVEDĪBAS  POLITIKA 
 

Pārskata sagatavošanas pamats 
 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību” un  Gada pārskatu 
un konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī piemērojot 22.12.2015.g. LR MK noteikumus Nr. 775 "Gada 
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi". 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts pēc izdevumu funkcijas metodes. Naudas plūsmas pārskats 
sagatavots pēc netiešās metodes.  
 
 Pielietotie grāmatvedības principi 
 
Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem;  

- Pieņemts, ka sabiedrība darbosies turpmāk; 
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 
- Pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
- Ņemtas vērā visi zaudējumi, kas radušies pārskatā gadā, vai iepriekšējos gados; 
- Aprēķinātas un ņemtas vērā visas nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek 

noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 
- Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un 

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata 
periodā. 

 
Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 
 

Neto apgrozījums ir pārskata periodā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez 
piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.  
 
Ieņēmumi ir atlīdzība, kuru saņem pamatdarbības veikšanas rezultātā, tai skaitā 

 Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un 
riski uz precēm un atlīdzību var pamatoti novērtēt.  

 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad tie tiek sniegti.  
 

Pārējie ieņēmumi: 

 Ieņēmumi no īres tiek atzīti to rašanas brīdī. 

 Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām ievērojot piesardzības principu, tiek atzīti tikai pēc to 
saņemšanas. 

 Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 

 Ieņēmumi no nomas. 
 

Nemateriālie ieguldījumi 
 

Nemateriālie ieguldījumi bilancē tiek uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nemateriālajiem 
ieguldījumiem ir noteikts un ierobežots lietošanas laiks. 
 
Turpmākie izdevumi tiek kapitalizēti, palielinot esošā nemateriālā ieguldījuma vērtību, vai atzīti kā atsevišķs 
nemateriāls ieguldījums tikai tad, ja no tiem Sabiedrībai ir sagaidāmi nākotnes ekonomiskie labumi un šos 
izdevumus ir iespējams ticami noteikt. Pārējie izdevumi tiek norakstīti  peļņas vai zaudējumu pārskatā to 
rašanās brīdī. 
 
Nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, lai norakstītu to iegādes vērtību 
lietderīgās izmantošanas perioda laikā un to iekļauj attiecīgā perioda  peļņas vai zaudējumu pārskatā. 
 
Nemateriālo ieguldījumu nolietojuma aprēķinam izmanto šādas vadības noteiktas gada likmes (procentos): 
 
- Attīstības izmaksas     33.3% - 20% 
- Licences      20% 
- Datorprogrammas     50% 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
Nemateriālais aktīvs, kas rodas no kāda atsevišķa attīstības projekta, tiek atzīts tikai tādā gadījumā, ja 
Sabiedrība var pierādīt, ka šī nemateriālā aktīva pabeigšana ir tehniski iespējama tā, lai to būtu iespējams 
pārdot, kā arī savu apņemšanos pabeigt šo nemateriālo aktīvu un spēju izmantot vai pārdot, un ja 
Sabiedrība var pierādīt, ka šis aktīvs radīs nākotnes saimnieciskos labumus, kā arī aktīva pabeigšanai 
attīstības laikā radušās izmaksas. Jebkādas kapitalizētās izmaksas tiek amortizētas periodā, kurā paredzēts 
realizēt ar attiecīgo projektu saistītos aktīvus. 
 
 Pamatlīdzekļi 
 
Pamatlīdzekļi bilancē atspoguļoti iegādes vai pārvērtētā vērtībā, atskaitot nolietojumu.  
 
Nekustamie īpašumi bilancē atspoguļoti pārvērtētā vērtībā, atskaitot nolietojumu.  
 
Pārvērtēšanas rezultātā radušos uzskaites vērtības palielinājumu atzīst pārējo ienākumu sastāvā un kā 
pārvērtēšanas rezervi pašu kapitāla sastāvā. Vērtības samazinājumi, kas attiecas uz pamatlīdzekļiem, kam 
iepriekš tika atzīts vērtības palielinājums, tiek atzīti pārējo ienākumu sastāvā un samazina pārvērtēšanas 
rezervi pašu kapitālā. Citos gadījumos pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības samazinājumu atzīst peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā.  
Pamatlīdzekļu pārdošanas vai norakstīšanas gadījumā pārvērtēšanas rezerve, kas tikusi iekļauta pašu 
kapitālā, tiek pārklasificēta uz nesadalīto peļņu. 
Pārvērtēšanas datumā uzkrātais nolietojums tiek izslēgts pret aktīva sākotnējo vērtību, neto summa tiek 
iekļauta pārvērtētajā vērtībā tā, lai pamatlīdzekļa bilances vērtība pēc pārvērtēšanas būtu vienāda ar tā 
pārvērtēto vērtību. 
 
Pārējās pamatlīdzekļu kategorijas tiek uzskaitītas saskaņā ar iegādes izmaksu metodi, kur pamatlīdzekļus 
uzskaita to iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu, ja tāds ir 
bijis. Iegādes izmaksās iekļauj uz pamatlīdzekļa iegādi tieši attiecināmās izmaksas. Sabiedrības pašu 
izveidoto pamatlīdzekļu vērtība sastāv no materiālu izmaksām un tiešajām darba izmaksām, kā arī jebkurām 
citām izmaksām, kas tieši saistāmas ar pamatlīdzekļa nodrošināšanu darba stāvoklī tam paredzētajam 
mērķim. 
 
Pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Zemei nolietojums netiek aprēķināts.  
 
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam izmanto šādas vadības noteiktas gada likmes (procentos): 
 
- Ēkas, būves      1.1 – 1.9 % 
- Iekārtas un mašīnas     2 – 20 % 
- Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   10 – 50 %   
 
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā, kurā tās ir radušas. Remonta (atjaunošanas) un modernizācijas darbu izmaksas, kas paaugstina 
pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas to lietderīgās lietošanas laikā. 
 
Aizņēmumu izmaksas (procenti), kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu iegādi vai izveidošanu, netiek 
kapitalizētas iegādes vai izveidošanas vērtībā. 
 
 Nepabeigtā celtniecība un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas 
 
Aktīvi, kuri iegādes brīdī nav gatavi paredzētajam pielietojumam vai ir uzstādīšanas vai būvēšanas procesā, 
ir klasificēti kā “Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas ”. 
Nepabeigtā celtniecība  atspoguļo celtniecības objektu izveidošanas izmaksas, un tā tiek uzskaitīta 
sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas.  
Brīdī, kad nepabeigtās celtniecības objekti ir gatavi savam paredzētajam pielietojumam, tie tiek pārklasificēti 
atbilstošā pamatlīdzekļu kategorijā un tiek uzsākta nolietojuma aprēķināšana. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 

Finanšu ieguldījumi 
 
Ieguldījumi radniecīgajos uzņēmumos (t.i. uzņēmumos, kuros Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% 
pamatkapitāla)  un asociēto sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā. Pēc sākotnējās atzīšanas 
ieguldījumi radniecīgajos un  asociētos uzņēmumos tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus 
no vērtības samazināšanās. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu radniecīgajos 
uzņēmumos bilances vērtība varētu būt neatgūstāma, attiecīgo ieguldījumu meitas uzņēmumos vērtība tiek 
pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Saņemtās dividendes no meitas uzņēmumiem tiek atzītas 
kā ieņēmumi brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. 
 
 Finanšu līzings 
 
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi iegūti uz finanšu līzinga nosacījumiem, līzinga procentu maksājumi un tiem 
pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies. 
 

Krājumi 
 

Izejvielu un materiālu atlikumi novērtēti pēc iegādes pašizmaksas lietojot FIFO metodi. 
Mazvērtīgais inventārs tiek iegrāmatots pēc iegādes pašizmaksas un izdevumos tiek norakstīts 
100% pēc nodošanas ekspluatācijā. 
Gatavās produkcijas atlikumi un nepabeigtie ražojumi novērtēti pēc ražošanas pašizmaksas. 
Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. 
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājumam tiek 
izveidoti uzkrājumi vērtības samazinājumam. Uzkrājumu summa tiek iekļauta  peļņas vai zaudējumu 
pārskatā. Lēni apritošiem krājumiem uzkrājumi tiek veidoti individuāli katram krājumu veidam. 
 
 Debitoru parādi 
 
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus 
šaubīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad 
vadība uzskata, ka šo debitoru parādu  atgūšana ir apšaubāma.   
 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 
 

Finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti eiro (EUR). Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc 
Eiropas Centrālās bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Ārvalstu valūtas 
kursu svārstības rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 
 
 31.12.19., 1 EUR  31.12.18., 1 EUR 

 USD 1.1234 1.1450 

 RUB 69.9563 79.7153 

 
  

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 
 
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas 
vēlāk par gadu  pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstā- 
mas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos. 
 
 
 Pārējie vērtspapīri 
 
Īstermiņa investīcijas vērtspapīros, kuri netiek kotēti biržā, bilancē uzrāda iegādes vērtībā. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 
 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, 
likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Pārvērtēšanas rezervju samazinājumu ietver peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts.  
Sabiedrība rēķinā pārvērtēšanas rezerves nolietojumu, lai pamatlīdzekļu nolietojuma izdevumi peļņas vai 
zaudējuma aprēķinā sakristu ar izmaiņām pārvērtēšanas rezervē. 
 
 Uzkrājumi 
 
Uzkrājumi tiek atzīti, ja sabiedrībai pastāv saistības kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo 
saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no sabiedrības un 
saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt. 
 Uzkrājumi garantijas remontiem. Garantijas laiks sabiedrības pamatprodukcijai ir 2-3 gadi. 2019. 
gadā garantijas remontu izdevumi nav būtiski, uzkrājumi garantijas remontiem netiek veikti.   
 Uzkrājumi veselībai nodarīto kaitējumu pabalstiem. Pabalsti tiek maksāti saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.378 „Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, 
finansēšanas un izmaksas kārtība”. Pārskata gadā uzkrājumu apjoms tiks pārskatīts un pārrēķināts atbilstoši 
izstrādātajai metodikai. Noteiktajam pabalsta plānam izmaksas pabalstu nodrošināšanai nosaka, piemērojot 
plānotās vienības kredītmetodi un aktuāros vērtējumus veicot katra gada pārskata perioda beigās. 
 
 Uzkrātās saistības 
 
Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata 
gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma 
nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins), ka 
arī saistības neizmantotiem atvaļinājumiem. Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā 
līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem. 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem tiek noteikti reizinot vidējo uzņēmuma darbinieku 
darba izpeļņu ar vidējo uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 
 

Saņemtā atbalsta uzskaite 
 

Saņemtais atbalsts, kas attiecināms uz Sabiedrības saistībām iegādāties, uzbūvēt vai citādi iegādāties 
ilgtermiņa aktīvus tiek uzskaitīts bilancē kā nākamo periodu ieņēmumi un tiek atzīts peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā sistemātiskā veidā atbilstoši attiecīgo ilgtermiņa aktīvu noteiktajam lietderīgās izmantošanas 
laikam. 
 
 Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
 
Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par pārskata periodu aprēķinātais 
nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības. 
Sākot ar 2018. taksācijas gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu 
(dividendēm) un nosacīti sadalīto peļņu piemērojot likmi 20%. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts 
brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņems lēmumu par peļņas sadali vai tiek iegrāmatotas izmaksas, kas 
nesekmē sabiedrības turpmāku attīstību (nosacīti sadalītā peļņa). 
Sākot ar 2018. gadu mainoties ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajai bāzei, neveidojas pagaidu 
atšķirības pamatlīdzekļu nolietojuma normā, atšķirības debitoru parādiem ir nebūtiskas, bet uz nākamajiem 
pārskata periodiem pārnesamajiem nodokļu zaudējumi ir ierobežoti laikā un to izmantošanas iespējās (var 
izmantot ne ilgāk par 5 gadiem 50% apmērā no aprēķinātām dividendēm). Pamatojoties uz iepriekš 
aprakstīto,  Sabiedrībai sākot ar 2017. gadu neveidojas atliktais nodoklis. 
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Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 

Pētniecības darbu un attīstības izmaksas 
 
Pētniecības darbu izmaksas tiek atzītas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās radušās. 
Attīstības izmaksas, kas saistītas ar pārdošanai vai pašu vajadzībām domāta aktīva izstrādi, tiek 
kapitalizētas bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī un amortizētas pēc lineārās metodes, sākot ar 
attiecīgā produkta komerciālās ražošanas uzsākšanas brīdi, laika periodā, kurā sagaidāma atdeve no šī 
nemateriālā ieguldījuma. 
 
 Aplēšu pielietošana 
 
Sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadībai ir jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē 
finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu, kā arī 
konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Vadība ir veikusi peļņas vai zaudējumu 
novērtējumu un uzskata, ka finanšu pārskati atspoguļo patieso finanšu stāvokli, pamatojoties uz visu pašreiz 
pieejamo informāciju. 
 
 Aizņēmumi un parādi piegādātājiem 
 
Aizņēmumus un parādus piegādātājiem sākotnēji novērtē patiesajā vērtībā, bez darījuma izmaksām. Aiz 
devumus un parādus piegādātājiem pēc tam novērtē amortizētās izmaksās, piemērojot efektīvās procentu 
likmes metodi. Efektīvās procentu likmes metode nodrošina finanšu saistības, aprēķinot amortizētās 
izmaksas un procentu ienākumus attiecīgajā periodā. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzi atņem 
plānotos naudas nākotnes maksājumus finanšu saistības paredzamajā periodā vai īsākā periodā.” 
 
Aizņēmumu izmaksas 
 
Aizņēmumu izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz kritērijiem atbilstoša aktīva iegādi, būvniecību vai 
ražošanu, ja šādu aktīvu sagatavošanai plānotajai lietošanai vai pārdošanai ir vajadzīgs būtisks laiks, 
pieskaita šo aktīvu izmaksām līdz aktīvi ir pēc būtības gatavi plānotajai lietošanai vai pārdošanai. Visas 
pārējās aizņēmumu izmaksas uzskaita tā perioda peļņā vai zaudējumos, kurā tās radušās. 
 

Risku vadība 

 
Risku pārvaldība Sabiedrībā ir neatņemama vadības procesa sastāvdaļa. Risku pārvaldību 

Sabiedrībā koordinē Sabiedrības Padome un Valde. Savā darbībā AS „RER” ievēro šādus risku pārvaldības 
pamatprincipus: 
- Sabiedrība neuzņemas lielus un nepārvaldāmus riskus neatkarīgi no tā, cik liela ir ar tiem saistīto aktīvu 
atdeve; 
- Sabiedrībā lietotās risku pārvaldības metodes ir piesardzīgas, sabiedrības darbības veidiem un specifikai 
atbilstošas, un tās nodrošina efektīvu kopējā riska samazināšanu; 
- risku pārvaldības pamatā ir ikviena sabiedrības darbinieka izpratne par viņa pārziņā esošajiem darījumiem 
un ar tiem saistītajiem riskiem; 
- Sabiedrība pastāvīgi veic saimnieciskās darbības procesu iekšējo kontroli, kas novirzīta risku novēršanai 
attiecībā uz finanšu un operatīvās informācijas ticamību un konsekvenci, aktīvu krāpšanas iespējamību un to 
aizsardzību, darbību un informācijas sistēmu efektivitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, procedūrām un 
līgumiem. 
 

Nozīmīgākie riski, kuriem AS „RER” ir pakļauta, veicot uzņēmējdarbību, ir finanšu riski. 
Galvenie Sabiedrības finanšu instrumenti ir pircēju un pasūtītāju parādi, izsniegtie aizdevumi, 

kreditoru parādi, saņemtie aizdevumi un aizņēmumi, finanšu noma, nauda un tās ekvivalenti. Šo finanšu 
instrumentu galvenais mērķis ir nodrošināt Sabiedrībai nepieciešamo finansējumu. Galvenie finanšu riski, 
kas rodas finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā, ir procentu, valūtas, kredīta un likviditātes riski. 
 
 
 
 
 



Akciju sabiedrība ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’, reģ.Nr.40003042006  
Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 

Auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu 
________________________________________________________________________________________________________ 

 17 

 
Pielikums (turpinājums) 
Grāmatvedības politika (turpinājums) 
 

Valūtas risks 
Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Sabiedrības finanšu aktīvos un saistībās ietilpst nauda, pircēju un 
pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi. 2019.gadā 
ievērojama daļa AS „RER” ieņēmumu bija eiro un ASV dolāros, lielākā daļa izmaksu bija euro, visi saņemtie 
aizņēmumi bija euro. 
 

Procentu likmju risks 
Sabiedrība pakļauta procentu likmju riskam  saistībā ar tās īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumiem. Par 
būtisku daļu no saistībām ir jāmaksā procenti, kas tiek aprēķināti pēc mainīgās procentu likmes,  līdz ar to 
Sabiedrība ir pakļauts mainīgās procentu likmes svārstību riskam. 2019.gadā Koncerna saistības ar mainīgo 
procentu likmi palielinājās sakarā ar jaunā aizņēmuma saņemšanu (sk. 21.piezīmi). 
 
        31.12.2019.  31.12.2018. 
    
Finanšu saistības ar mainīgo procentu likmi, EUR  7 125 000  5 683 067 
Procentu maksājumi, EUR     344 058  349 083 
 

Likviditātes risks 
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi 
saistību nokārtošanai noteiktājos termiņos. Sabiedrības vadība pārvalda likviditātes un naudas plūsmas 
risku, nodrošinot pietiekamu finansējumu, izmantojot piešķirtos kredītus, kredītlīnijas, kā arī pastāvīgi 
uzraugot prognozētās un faktiskās naudas plūsmas un saskaņojot finanšu aktīvu un saistību termiņstruktūru. 
2019.gada 31.decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 12,5 
miljoniem. Sabiedrība ir spējīga nokartot īstermiņa saistības noteiktajos termiņos.  
Uz 31.12.19. Sabiedrībai piešķirta kredītlīnija tika atmaksāta, uz 31.12.2018. Sabiedrībai bija neizmantots 
kredītlīnijas resurss EUR 194 581.   
Sabiedrības kopējas likviditātes rādītājs par 2 gadiem ir šāds: 2019.gads - 2,72; 2018.gads – 1,09. 
 

Kredītrisks 
Kredītrisks ir finanšu zaudējumu risks Sabiedrībai, ja klients vai finanšu instrumenta darījuma partneris 
nepilda savas līgumsaistības. Finanšu aktīvu un līguma aktīvu uzskaites vērtība atspoguļo maksimālo 
kredītrisku. 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, izsniegtajiem īstermiņa 
aizdevumiem un naudu un tās ekvivalentiem.  Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot 
klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Bez tam 
Sabiedība nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās 
iespēju. Iespējamais pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazinājums tiek pastāvīgi analizēts.  
Sabiedrībai ir  nozīmīga kredītriska koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri. 2019. gada 31. 
decembrī Sabiedrības kredītriska koncentrācija uz vienu darījumu partneri sasniedza 95,4% no visiem 
pircēju un pasūtītāju parādiem (31.12.2018. -  65,4%). 
 
 

Kapitāla vadība 
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktajām prasībām, valdei ir jālūdz akcionāriem izvērtēt un 
pieņemt lēmums par Uzņēmuma darbības turpināšanu, ja Uzņēmuma pašu kapitāls kļūst mazāks par 50% 
no pamatkapitāla. Uzņēmuma pašu kapitāls atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Uzņēmuma 
vadība pārvalda kapitāla struktūru uz darbības turpināšanās pamata. Pārskata periodā netika veiktas 
nekādas izmaiņas kapitāla pārvaldības uzdevumos, politikā vai procesos. 
Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā sastāda 70.52% pret 64.91% 2018.gadā. 
 
 
 Peļņa uz akciju 
  
Peļņu uz vienu akciju nosaka, dalot neto peļņu vai  zaudējumus ar akciju skaitu. 
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Pielikums (turpinājums) 
 

Notikumi pēc bilances datuma 
 
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju 
par Sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc 
pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 
 
 
 
PIEZĪMES PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM PAR 2019.GADU 
 
Piezīme Nr. 1 - Neto apgrozījums 
 
Darbības veids   NACE kods  2019  2018 

EUR  EUR 
 

Elektrisko mašīnu un aparātu  2711   63 947 861 46 132 748  
ražošana 

 
Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem  

Valsts 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Latvija 1 006 860 1 404 108 

Krievija 59 388 008 42 446 104 

Baltkrievija 4 784 117 293 

Slovākija 262 304 237 509 

Ukraina 225 760 71 850 

Uzbekistāna 3 021 585 1 819 341 

Gruzija 36 300 36 543 

Igaunija 2 260 - 

Kopā 63 947 861 46 132 748 

 
 
Piezīme Nr. 2 - Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes     
izmaksas 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Personāla darba alga 7 453 768 5 871 586 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 752 538 1 379 134 

Materiālu un izejvielu izmaksas 36 346 226 26 047 953 

Energoresursi 1 317 494 1 151 388 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības norakstījumi 

1 908 318 1 921 293 

Komandējumu izmaksas 80 910 97 794 

Remonta izdevumi  un apmaksa par darbiem no ārienes 3 164 801 1 672 554 

Brāķa zaudējumi 62 060 65 649 

Dabas aizsardzības izmaksas 35 728 34 851 

Pētniecības un attīstības izmaksas 622 373 128 057 

Citas izmaksas 208 898 164 146 

Kopā 52 953 114 38 534 405 

 
 
Piezīme Nr. 3 – Pārdošanas izmaksas 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Iesaiņojamais materiāls un tara 119 198 96 688 

Preču transporta izmaksas 568 148 416 713 

Darba alga 138 160 123 069 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 32 752 29 121 

Pārējās pārdošanas izmaksas 25 638 9 272 

Kopā 883 896 674 863 
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Pielikums (turpinājums) 
 
Piezīme Nr. 4 – Administrācijas izmaksas 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Sakaru izmaksas 18 443 20 409 

Gada pārskata revīzijas izmaksas 12 300 12 000 

Naudas apgrozījuma un blakus izdevumi 51 827 38 019 

Transporta izmaksas administrācijas vajadzībām 6 502 11 780 

Reprezentācijas izmaksas 6 646 8 271 

Administrācijas personāla darba alga 1 497 879 1 458 405 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 346 319 337 944 

Energoresursi 69 628 70 683 

Pamatlīdzekļu nolietojums 174 691 180 490 

Komandējumu izmaksas 34 257 34 500 

Nekustamā īpašuma nodoklis 94 032 93 798 

Pārējās administrācijas izmaksas 205 027 171 253 

Kopā 2 517 551 2 437 552 

 
Piezīme Nr. 5 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Peļņa no pārējās realizācijas (noma un citi) 218 965 176 808 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas ⃰ 1 980 3 765 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves 
samazinājums 

209 959 196 065 

Nākamo periodu ieņēmumu ieskaitīšana (Eirofondi) 226 125 212 597 

Peļņa no valūtas kursu svārstībām 1 732 - 

Uzkrājumu veselībai nodarīto kaitējumu pabalstiem 
samazinājums 

1 256 8 252 

Nepieprasītu kreditoru parādu norakstīšana 797 3 954 

Finanšu palīdzība par ES projektu īstenošanu 269 743 - 

Citi ieņēmumi 232 545 

Kopā 930 789 601 986 

 
⃰ Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas pārskata periodā 
 

Ilgtermiņa 
ieguldījumu 

objekts 

Bilances 
vērtība 

izslēgšanas 
brīdī 

Atsavināšanas 
ieņēmumi 

Atsavināšanas 
izdevumi 

Bruto 
ieņēmumi vai 

peļņa 

Peļņa vai 
zaudējumi no 

objekta 
atsavināšanas 

Iekārtas 0 1 980 0 1 980 1 980 

 
Piezīme Nr. 6 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Soda nauda un līgumsodi - 21 656 

Ar sociālās sfēras uzturēšanu saistītās izmaksas 28 909 36 581 

Ar sabiedrības saimniecisko darbību nesaistītas 
izmaksas 

124 611 88 570 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām - 172 667 

Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas 3 983 11 606 

Bezcerīgo parādu norakstīšana 4 806 4 891 

Uzkrāto saistību kārtējiem atvaļinājumiem palielinājums 67 276 59 658 

Krājumu norakstīšana - 17 588 

Krājumu nocenošana 417 233 118 811 

Uzkrājumu leni apritošiem krājumiem palielinājums 129 523 187 656 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 5 489 10 744 

Refinansēšanas izmaksas 196 367 - 

Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi 5 500 99 728 

Darbinieku ēdināšanas izdevumi 240 874 - 

Zaudējumi saskaņā ar tiesas lēmumu 186 565 - 

Citas izmaksas 36 567 6 383 

Kopā 1 447 703 836 539 



Akciju sabiedrība ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’, reģ.Nr.40003042006  
Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 

Auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu 
________________________________________________________________________________________________________ 

 20 

 
Pielikums (turpinājums) 
 
Piezīme Nr. 7 – Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

Rādītāji 2019 
EUR 

2018 
EUR 

Par saņemtajiem aizņēmumiem 235 970 233 236 

Par kredītlīnijas izmantošanu 108 088 115 847 

Kopā 344 058 349 083 

 
 
PIEZĪMES  BILANCEI PAR 2019.GADU 
 
Piezīme Nr. 8 – Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi, EUR 
 
Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats, EUR 

 Attīstības izmaksas Koncesijas, patenti, 
licences un 

tamlīdzīgas   tiesības 

Citi nemateriālie 
ieguldījumi 

Avansa maksājumi 
par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

Kopā nemateriālie 
ieguldījumi 

Uzskaites vērtība 
01.01.19. 

2 264 580 935 760 158 604 - 3 358 944 

Vērtības palielinājums 
(iegāde) 

- - 30 699 17 004 47 703 

Atsavināts vai likvidēts - - - (17 004) (17 004) 
Uzskaites vērtība 
31.12.19. 

2 264 580 935 760 189 303 - 3 389 643 

Uzkrātais 
nolietojums 01.01.19. 

1 104 695 634 244 147 119 - 1 886 058 

Aprēķināts 456 612 100 678 15 152 - 572 442 
Izslēgts - - - - - 
Uzkrātais 
nolietojums 31.12.19. 

1 561 307 734 922 162 271 - 2 458 500 

Atlikusī vērtība 
01.01.19. 

1 159 885 301 516 11 485 - 1 472 886 

Atlikusī vērtība 
31.12.19. 

703 273 200 838 27 032 - 931 143 

 
2013.gadā AS „RER” noslēdza līgumus ar  Transporta mašīnbūves kompetences centrs SIA par 5 projektu 
realizāciju, kurus apstiprinājusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, pēc aktivitātes „Uzņēmējdarbība un 
inovācijas, subaktivitāte „Kompetences centri”. 2015.gadā projektu īstenošana tika pabeigta un ar to saistītas 
izmaksas tika kapitalizētas. Amortizācija tiek aprēķināta visā attīstības izmaksu atgūšanas perioda laikā. 
Attīstības izmaksās tiek ietvertas pētniecības izmaksas, kuras tiek veiktas lai izveidotu un zinātniski 
pamatotu jauna produkta ražošanas iespējas. 
 
Visi Sabiedrības nemateriālie ieguldījumi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu 
nosacījumiem kā saistību nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankām. 
 
Pamatlīdzekļu kustības pārskats, EUR 

 Nekustamie 
īpašumi* 

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 
pamatlīdzekļi un 

inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības 

objektu izmaksas 

Avansa 
maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 

Pamatlīdzekļi 
kopā 

Uzskaites vērtība 
01.01.19. 

18 965 283 15 510 606 829 038 549 972 529 665 36 384 564 

Vērtības 
palielinājums 
(iegāde) 

604 797 1 251 897 176 924 3 761 420 2 380 235 8 175 273 

Atsavināts vai 
likvidēts 

(6 356) (163 717) (51 133) (2 041 012) (2 227 074) (4 489 292) 

Uzskaites vērtība 
31.12.19. 

19 563 724 16 598 786 954 829 2 270 380 682 826 40 070 545 

Uzkrātais 
nolietojums 
01.01.19. 

2 828 571 9 529 782 594 454 - - 12 952 807 

Aprēķināts 336 454 1 130 190 79 917 - - 1 546 561 
Izslēgts (6 356) (159 733) (51 133) - - (217 222) 
Uzkrātais 
nolietojums 
31.12.19. 

3 158 669 10 500 239 623 238 - - 14 282 146 

Atlikusī vērtība 
01.01.19. 

16 136 712 5 980 824 234 584 549 972 529 665 23 431 757 

Atlikusī vērtība 
31.12.19. 

16 405 055 6 098 547 331 591 2 270 380 682 826 25 788 399 
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* 2019.gadā ēku (būvju) kadastrālā vērtība sastādīja EUR 4 938 781, zemesgabalu kadastrālā vērtība 
sastādīja EUR 1 328 026. 
 
Nekustamo īpašumu pēdējais vērtējums tika veikts 08.04.2020. Novērtējumu veica neatkarīgs vērtētājs SIA 
„Colliers International Advisor”. Nekustamo īpašumu tirgus vērtība ir EUR 17 696 000. 
 
Visi Sabiedrības pamatlīdzekļi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu nosacījumiem kā 
saistību nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankām. 
 
 
Piezīme Nr. 9 –  Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 

Rādītāji 31.12.19. 
 

31.12.18. 

Akciju sabiedrība „LATVO”, reģ. Nr. 40003184975, adrese: Ganību dambis 53, Rīga,  
Latvijas Republika 

Līdzdalības daļa, % 98.7 98.7 

Pašu kapitāls, EUR 6 482 851 6 532 183 

Peļņa vai zaudējumi, EUR (49 332) (259 288) 

Neto apgrozījums, EUR 877 872 1 187 450 

 
Rādītāji 31.12.19. 

EUR 
31.12.18. 

EUR 

AS „LATVO” 5 499 400 5 499 400 

Kopā 5 499 400 5 499 400 

 
AS ‘’RER’’ vadība uzskata, ka atdeve no ieguldījumiem radniecīgajā uzņēmumā sedz ieguldījuma apmēru. 
Vadībai nav informācijas par jebkādiem notikumiem vai apstākļiem, kuri varētu likt  pārskatīt attiecīgā 
ieguldījuma vērtību. 
 
 
Piezīme Nr. 10 – Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 5 502 143 4 612 897 

Uzkrājumi lēni apritošiem krājumiem (318 678) (302 924) 

Kopā 5 183 465 4 309 973 

 
Uzkrājumu lēni apritošiem krājumiem izmaiņas 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Uzkrājumu atlikums gada sākumā 302 924 115 268 

Samazinājums / palielinājums 15 754 187 656 

Uzkrājumu atlikums gada beigās 318 678 302 924 

 
 
Piezīme Nr. 11 – Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Elektroiekārta elektrovilcieniem un metropolitena 
vilcieniem 

1 314 881 2 309 442 

Kopā 1 314 881 2 309 442 

 
 
Piezīme Nr. 12 – Avansa maksājumi par krājumiem 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Vietējie piegādātāji 2 624 16 105 

Ārvalstu piegādātāji 2 868 965 2 459 461 

Kopā 2 871 589 2 475 566 
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Piezīme Nr. 13 – Pircēju un pasūtītāju parādi 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādi 6 623 715 2 527 644 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (32 132) (25 235) 

Kopā 6 591 583 2 502 409 

 
Uzkrājumu šaubīgiem debitoriem izmaiņas 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Uzkrājumu atlikums gada sākumā 25 235 40 629 

Palielinājums 6 897 10 274 

Norakstīti zaudēti parādi - (25 668) 

Uzkrājumu atlikums gada beigās 32 132 25 235 

 
 
Piezīme Nr. 14 – Radniecīgo sabiedrību parādi 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

AS „LATVO” 249 589 229 000 

Kopā 249 589 229 000 

 
Darījumi ar saistītiem uzņēmumiem atbilst parastajiem tirgus nosacījumiem un tika veikti par tādām pašām 
cenām, kā darījumi ar nesaistītiem uzņēmumiem. 
 
 
Piezīme Nr. 15 – Citi debitori 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Iepriekš samaksātie nodokļi 3 735 27 994 

Pārmaksātie nodokļi (skatīt 25.piezīmi) 210 465 71 451 

Preces pārstrādē 55 946 237 894 

Avansi par pakalpojumiem 62 472 40 027 

Finansu nodrošinājums (Eirofondu projekts) 28 000 28 000 

Citi 6 805 3 762 

Kopā 367 423 409 128 

 
 
Piezīme Nr. 16 – Nākamo periodu izmaksas 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Apdrošināšana 3 295 2 450 

Servisa pakalpojumi 40 000 40 000 

SIA ‘’Rīgas ūdens’’ pakalpojumi 112 672 - 

Citas 1 939 1 685 

Kopā 157 906 44 135 

 
 
Piezīme Nr. 17 – Nauda 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Norēķinu konti bankās 340 498 1 227 314 

 
 
Piezīme Nr. 18 – Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 
Kopējais AS „RER” akciju skaits – 5 799 005 gabali ar nominālo vērtību EUR 1.40. 
Pamatkapitāls ir EUR 8 118 607, kas sastāv no 5 799 005 parastajām akcijām ar balsstiesībām. 
Sabiedrības akcijas ir kotētas Biržā Nasdaq Riga AS, Baltijas Otrajā sarakstā. 
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Akcionāru sastāvs pēc Latvijas Centrālā Depozitārija datiem: 
 

Akcionārs 31.12.19. 31.12.18. 

 EUR % EUR % 

AO Krona Grup, Krievija 3 734 559 46.00 3 734 559 46.00 

Measurestep Enterprises Limited, Kipra 2 796 595 34.45 2 682 109 33.04 

CROWNING FINANCE CYPRUS LIMITED, Kipra 1 476 957 18.19 1 476 957 18.19 

Citi 110 496 1.36 224 982 2.77 

Kopā 8 118 607 100.00 8 118 607 100.00 

 
Sabiedrības akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 31.12.2019. 
 
Akcionārs      Akciju skaits (%) 
AO Krona Grup, Krievija     46 
Measurestep Enterprises Limited, Kipra    34.45 
CROWNING FINANCE CYPRUS LIMITED, Kipra  18.19 
 
 
Piezīme Nr. 19 – Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 
 

Veidot pārvērtēšanu 2015.gadā nekustamais īpašums tika novērtēts pēc tirgus vērtības. 
Novērtējumu veica neatkarīgs vērtētājs SIA „Colliers International Advisor”. Nekustamo īpašumu tirgus 
vērtība tika noteikta, izmantojot ienākumu pieeju un salīdzināmo darījumu pieeju. Pārvērtēšana veikta visai 
pamatlīdzekļu grupai „Zemesgabali, ēkas, būves” (skatīt 8.piezīmi). 

Novērtēšanas rezultātā tika konstatēts aktīvu vērtības pieaugums, kas iekļauts pašu kapitāla postenī 
“Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve”. 
 
 

Pamatlīdzekļu 
postenis 

Pārvērtēšanas rezerves 
atlikums, EUR 

Pamatlīdzekļu 
vērtība perioda 

sākumā, 
EUR 

Pārvērtēšanas 
rezerves 

samazinājums, 
EUR 

Pamatlīdzekļu vērtība perioda 
beigās, EUR 

bez 
pārvērtēšanas 

ar 
pārvērtēšanu 

01.01.19. 31.12.19. 01.01.19. 2019 31.12.19. 31.12.19. 

Nekustamie īpašumi 
(zemesgabali, ēkas, 

inženierbūves) 

13 495 693 13 285 734 16 136 712 209 959 7 054 530 16 405 055 

 
 
Piezīme Nr. 20 – Citi uzkrājumi 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Uzkrājumi veselībai nodarīto kaitējumu pabalstiem 152 241 153 497 

 
 
Piezīme Nr. 21 – Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Latvijas kredītiestādes, aizņēmuma līgumi (no 1 līdz 5 
gadiem), t.sk. 

- 3 377 648 

Ilgtermiņa parāds - - 

Īstermiņa parāds - 3 377 648 

Latvijas kredītiestādes, kredītlīnijas līgums, t.sk. - 2 305 419 

Īstermiņa parāds - 2 305 419 

Ārvalstu kredītiestādes, aizņēmuma līgumi (no 1 līdz 
5 gadiem), t.sk. 

7 125 000 - 

Ilgtermiņa parāds 6 187 500 - 

Īstermiņa parāds 937 500 - 
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Sabiedrības saistību izpilde pret kredītiestādēm tiek nodrošināta un pastiprināta ar: 
(i) hipotēku uz visu Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu; 
(ii) komercķīlu uz visu Uzņēmuma mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, ieskaitot Uzņēmuma 
kapitāldaļas meitas sabiedrību kapitālos, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām. Ieķīlāto Sabiedrības 
aktīvu bilances vērtība 2019.gada 31.decembrī sastāda EUR 51 957 469 (31.12.2018. – EUR 46 499 005); 
(iii) garantijām no saistītām pusēm.  
 
Noslēgti aizņēmuma un kredītlīnijas līgumi ar Danske Bank AS (EUR) 
 

Līguma numurs Procentu likme gadā Atmaksas 
termiņš 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

31.12.19. 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

31.12.18. 

DB/C31-213/30 4,5% + 1mēn.EURIBOR 29.04.19. - 2 305 419 

DB/C31-213/31 5,0% + 3mēn.EURIBOR 29.04.19. - 2 233 600 

DB/C31-213/127 5,0% + 3mēn.EURIBOR 29.04.19. - 832 290 

DB/C31-214/85 5,0% + 3mēn.EURIBOR 29.04.19. - 311 758 

Kopā   - 5 683 067 

 
Sakarā ar Danske Bank AS lēmumu slēgt savas filiāles un izbeigt savu darbību Latvijas finanšu tirgū, ar 
mērķi refinansēt sakarā ar šo lēmumu neizpildītas saistības, kā arī saņemt līdzekļus attīstībai, AS "Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīca" noslēdza aizdevuma līgumu ar VTB Bank (Europe) SE (Rüsterstrasse 7-9, 
60325, Frankfurte pie Mainas, Vācija), saskaņā ar kuru Sabiedrībai tika piešķirts aizdevums EUR 10 000 000 
apmērā uz 5 gadiem. 
 
Noslēgti aizņēmuma un kredītlīnijas līgumi ar VTB Bank (Europe) SE (EUR) 
 

Līguma numurs Procentu likme gadā Atmaksas 
termiņš 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

31.12.19. 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

31.12.18. 

Kredītlīgums no 
01.04.19. 

5,0% + 3mēn.EURIBOR 31.03.24. 7 125 000 - 

 
 
Piezīme Nr. 22 – Ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi, t.sk. 1 727 147 1 373 945 

Atbalsts par projektu īstenošanu kompetences centra 
ietvaros 

72 629 145 258 

Atbalsts par projektu īstenošanu ERAF programmas 
„Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros 

808 292 948 260 

Atbalsts par projekta "Kompleksi risinājumi AS Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes 
paaugstināšanai " īstenošanu ⃰ 

311 146 280 427 

Atbalsts par projekta "Kompleksi risinājumi AS Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes 
paaugstināšanai 2.kārta " īstenošanu 

535 080 - 

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 45 333 45 333 

Kopā ilgtermiņa un Īstermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi 

1 772 480 1 419 278 

 
⃰ AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" (AS RER) 2019. gada martā ir pabeigusi projekta "Kompleksi 
risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai" īstenošanu. 
  AS RER ir sasniegusi visus Projektā plānotos mērķus, kā arī īstenojusi Projektu pilnā apmērā divus 
mēnešus ātrāk, nekā sākotnēji tika plānots. Projekta rezultātā ir būtiski paaugstināta ražotnes 
energoefektivitāte. 
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Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada sākumā 1 419 278 1 351 448 

Izmaiņas pārskata gadā 353 202 67 830 

Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada beigās 1 772 480 1 419 278 

 
 
Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos gados saņemto finanšu palīdzību 
 

Finanšu 
palīdzības 
sniedzējs 

Saņemšanas 
gads 

Summa, 
EUR 

Saņemšanas 
mērķis 

Nosacījumi Pārskata 
gadā 

atmaksājamā 
summa, ja 

nav izpildīts 
kāds no 

nosacījumiem 

Piezīmes 

Transporta 
mašīnbūves 
kompetences 
centrs SIA 

2014 - 2016 359 473 Jauno produktu 
izstrāde 

Izpildīti - - 

Latvijas 
Investīciju un 
Attīstības 
Aģentūru (LIAA) 

2014 - 2016 1 396 272 Jauno 
tehnoloģisko 
iekārtu iegāde 

Izpildīti - - 

Centrālā finanšu 
un līgumu 
aģentūra (CFLA) 

2018 - 2019 324 675 Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Izpildīti - Projekta 
darbību 
īstenošanas 
periods no 
01.02.18. līdz 
31.05.19. 

Centrālā finanšu 
un līgumu 
aģentūra (CFLA) 

2019 535 080 Energoefektivitātes 
paaugstināšana 
(2.kārta) 

Izpildīti - Projekta 
darbību 
īstenošanas 
periods no 
07.02.19. līdz 
31.12.20. 

 
Uzņēmumam ir pienākums 5 gadu laikā no finansējuma saņemšanas brīža ievērot līguma nosacījumus par 
iegādāto aktīvu izmantošanu Projekta īstenošanas vietā un paredzētajiem mērķiem, neatsavinot un nenodot 
aktīvus lietošanā trešajām personām, apdrošinot mantu un pildot citus pienākumus. 
 
 
Piezīme Nr. 23 – No pircējiem saņemtie avansi 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Vietējie pircēji 100 319 

Ārvalstu pircēji 1 465 401 2 928 789 

Kopā 1 465 501 2 929 108 

 
 
Piezīme Nr. 24 – Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Vietējie piegādātāji 1 160 569 1 419 379 

Ārvalstu piegādātāji 1 884 713 3 184 008 

Kopā 3 045 282 4 603 387 

 
 
Piezīme Nr. 25 – Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, EUR 
 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Atlikums gada sākumā 416 871 492 802 

Izmaiņas pārskata gadā 100 749 (75 931) 

Atlikums gada beigās 517 620 416 871 



Akciju sabiedrība ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’, reģ.Nr.40003042006  
Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 

Auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu 
________________________________________________________________________________________________________ 

 26 

 
Pielikums (turpinājums) 
 

Rādītāji Iedzīvotā-
ju 

ienākuma 
nodoklis 

Sociālās 
apdroši-
nāšanas 
obligātās 
iemaksas 

Uzņēmu-
mu 

ienākuma 
nodoklis 

Pievieno-
tās 

vērtības 
nodoklis 

Dabas 
resursu 
nodoklis 

Nekusta-
mā 

īpašuma 
nodoklis 
par zemi 

Nekusta-
mā 

īpašuma 
nodoklis 
par ēkām 
(būvēm) 

Uzņēmēj-
darbības 

riska valsts 
nodeva 

Parāds 01.01.19. 129 816 276 928 3 794 - 6 089 - - 244 

Pārmaksa 01.01.19. - - - 71 451 - - - - 

Aprēķināts nodoklis 1 679 391 3 305 379 61 281 4 971 119 18 860 19 920 74 112 3 147 

Atmaksāts no 
budžeta 

- - - 964 070 - - -  

Samaksāts nodoklis 1 635 937 3 243 562 65 930 6 073 348 19 612 19 920 74 112 3 123 

Parāds 31.12.19. 173 270 338 745 - - 5 337 - - 268 

Pārmaksa 31.12.19. - - 855 209 610 - - - - 

 
Uz 31.12.2019. Sabiedrībai nav aktuālo nodokļu parādu.  
 
 
Piezīme Nr. 26 – Īstermiņa pārējie kreditori 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Darba algas parāds 630 240 545 459 

Citi 3 458 3 221 

Kopā 633 698 548 680 

 
 
Piezīme Nr. 27 – Uzkrātās saistības 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Uzkrātas saistības kārtējiem atvaļinājumiem 432 592 365 315 

Saistību summas pret piegādātājiem 171 015 198 850 

Kopā 603 607 564 165 

 
 
Piezīme Nr. 28 – Sabiedrībā vidējais nodarbināto personu skaits 

Rādītāji 31.12.19. 
 

31.12.18. 
 

Padomes locekļi 5 5 

Valdes locekļi 5 4 

Pārējie darbinieki 719 667 

Kopā 729 676 

 
 
Piezīme Nr. 29 – Informācija par padomes un valdes locekļu atlīdzību 

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Atlīdzība par darbu Padomes locekļiem * - 10 600 

Atlīdzība par darbu Valdes locekļiem 9 677 8 106 

Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas 2 331 4 506 

Kopā 12 008 23 212 

 
* Atlīdzība Padomes locekļiem netiek izmaksāta atbilstoši AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’  akcionāru   
  ārkārtas sapulces protokolam no 22.02.2019.g. 
 
 
Piezīme Nr. 30 – Informācija par atlīdzību zvērinātu revidentu komercsabiedrībai  

Rādītāji 31.12.19. 
EUR 

31.12.18. 
EUR 

Atlīdzība par gada pārskata un konsolidētā gada 
pārskata revīziju (summas uzrādītas bez PVN) 

12 300 12 000 
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Pielikums (turpinājums) 
 
 
Piezīme Nr. 31 - Darījumi ar saistītajām pusēm 

Saistītā puse Sniegtie 
pakalpojumi un 
pārdotās preces 

Saņemtie 
pakalpojumi un 
iepirktās preces 

Saistīto pušu 
parādi 

Parādi 
saistītajām 

pusēm 

 2019 
EUR 

2019 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

AS „LATVO” 734 119 - 249 589 - 

AO ”Krona Grup” 59 342 450 1 085 453 6 524 784 318 481 

 
 
Piezīme Nr. 32 
 
 
Ziņas par izsniegtiem galvojumiem, garantijām un citām iespējamām saistībām 
 
Nav. 
 
Ziņas par nomas un īres līgumiem, kuriem ir svarīga nozīme sabiedrības darbībā 
 
Nav. 
 
Svarīgas vienošanās 
 
Nav. 
 
Informācija par ieķīlātiem vai citādi apgrūtinātiem aktīviem 
 
Uz 31.12.2019. AS „RER” visi aktīvi bija ieķīlāti saņemto aizņēmumu nodrošināšanai (sk.21.piezīmi). 
 
Saistības pensijām 
 
Nav. 
 
Iespējamās saistības, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā 
 
Nav. 
 
Būtiski notikumi, kas nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
 
Nav. 
 
 
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši 
nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā 
finanšu pārskatā. 
 
 
 
Svarīgi notikumi kopš pārskata gada beigām 
 

Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies 
spēkā ar koronavīrusa COVID-19  izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas 
attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv 
ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik koronavīrusa 
izraisītajai krīzei nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības darbību vai darbības turpināšanos. Tomēr šis 
secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko 
notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
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Pielikums (turpinājums) 
 
 
Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas izlietošanu  
 
Akcionāru sapulcei tiks piedāvāts peļņu par 2019.gadu EUR 6 671 047 apmērā  novirzīt  Sabiedrības 
attīstībai. 
 
 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 12. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
 
Valdes locekļi:         
        Aleksandrs Popadins 
 
 
        Iļja Šestakovs 
         
  
        Tamāra Rogova 
         
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gada pārskatu sagatavoja 
Galvenā grāmatvede      Svetlana Statina 
 
 
 
  
 
 
             
2020.gada 24.aprīlī 
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS  ATBILDĪBU 
 
 
 
 Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu un apstiprina, ka, pamatojoties uz 
pārskata sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu 
par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un tā 12 mēnešu darbības rezultātiem.   
 
 Sabiedrības vadība apstiprina, ka sastādot finanšu pārskatu par 2019.gadu, tika izmantotas 
atbilstošas grāmatvedības metodes, un ir pieņemti pamatoti un piesardzīgi lēmumi. 
 
 Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības 
līdzekļu saglabāšanu, ka arī par krāpšanu un citas negodīgas rīcības novēršanu.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
 
 
Valdes locekļi: 
        Aleksandrs Popadins 
 
 
        Iļja Šestakovs 
 
         
        Tamāra Rogova 
         
  
         
 
 
 
 
 
 
             
2020.gada 24.aprīlī 
         

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

 


