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INFORMĀCIJA PAR KONCERNA MĀTES 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 
 
Koncerna mātes 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. 
        
Koncerna mātes 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 (%)    
 
  
Pārskata periods    2020.gada 1.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs 
 
 
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 
      Atbildīga zvērināta revidente Silvija Gulbe  
      Zvērināta revidenta sertifikāts Nr.142 
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VADĪBAS  ZIŅOJUMS 

 
 Koncerna darbība 2020.gada I.pusgadā 
 

Koncerna pamatdarbības veids ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (NACE kods 2711). 
Galvenie produkcijas veidi ir: 

 Elektroiekārta elektrovilcieniem; 

 Elektroiekārta pasažieru vagoniem; 

 Elektroiekārta metropolitena vilcieniem; 

 Elektroiekārta troleibusiem; 

 Lējumi. 
Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2020.gada I.pusgadā veidoja 28.08 milj. EUR, kas ir par 7.46 

milj. EUR vai 20.99% mazāk, nekā 2019.gada I.pusgadā (6.lpp.,Konsolidētais apvienoto ienākumu 
pārskats).  

Bruto peļņas apjoms veidoja 4.32 milj. EUR, kas ir par 1.63 milj. EUR vai 27.39% mazāk, nekā 
2019.gada I.pusgadā, bet neto peļņa par 2020.gada  I.pusgadu Koncernam veidoja 2.72 milj. EUR, kas 
salīdzinājumā ar 2019.gada I.pusgadu ir par 1.33 milj.EUR  mazāk (6.lpp.,Konsolidētais apvienoto ienākumu 
pārskats). 

Koncerna pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā veido 68.03% pret 67.41% iepriekšēja 
gada attiecīgā periodā, bet apgrozījuma līdzekļu pret īstermiņa saistībām attiecību koeficients (kopējās 
likviditātes koeficients) veido 2.88 pret 3.26 iepriekšēja gada attiecīgā periodā (7.-8.lpp., Konsolidētais 
finanšu stāvokļa pārskats). 

2020.gada pirmajos sešos mēnešos nav būtisku notikumu, kas ietekmētu finanšu pārskatu, kā arī 
nav būtisku risku, ar ko Koncerns varētu saskarties. Tomēr tieši koronavīrusa COVID-19 izplatības ietekme 
uz Koncerna produkcijas noieta tirgiem izraisīja produkcijas realizācijas un saņemtās peļņas apjomu 
samazināšanu. 
 

Citi rādītāji 
 
Vidējais Koncernā strādājošo skaits 2020.gada I.pusgadā ir 789 cilvēku, vidējā darba alga 

2020.gada I.pusgadā ir EUR 1 161 mēnesī.  
 
 
 Ar Koncerna darbību saistītie riska faktori 
 
Finanšu riski atspoguļoti konsolidētā finanšu pārskata par 2020.gada 6 mēnešiem pielikuma 18.-19. 
lappusēs. 
 
 
 Svarīgi notikumi 2020.gada I.pusgadā 
 

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. Koncerna vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Pašlaik koronavīrusa izraisītajai krīzei nav 
būtiskas ietekmes uz Koncerna darbību vai darbības turpināšanos. Tomēr šis secinājums balstās uz 
informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz 
Koncerna darbību nākotnē var atšķirties no vadības izvērtējuma. 
 
 
 Turpmākā Koncerna attīstība 
 
 2020.gada II.pusgadā Koncerns plāno turpināt strādāt ar pieaugušo peļņu, uzlabojot Koncerna 
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 2 243 308,81 euro.  

http://4.1.1.0/17/A/019
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Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 986 023,30 euro. No projekta kopējām izmaksām 595 806,99 
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. 
 
AS “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. 
 
AS “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 – 2020.gada 
decembris. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 990 353,61 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. 
 
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019. gada 27.martā noslēdza līgumu ar Enerģētikas un transporta 
Kompetences centru (Kompetences centrs) par pētijuma “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. 
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR. 
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. 
Pētijuma atbalsta apjoms sastāda 419 999.98 EUR. Pētijums tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 
2021.gada 31.martam.  
 
 
 
 
 
 
Koncerna vadības vārdā 

Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
 
 
 
 
 
 
2020.gada 27.augustā 
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KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM 
 

Rādītāji Pie- 
zīme 

01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Neto apgrozījums 1 28 081 182 35 541 383 

Pārdotās produkcijas ražošanas 
izmaksas 

2 (23 756 370) (29 590 650) 

Bruto peļņa vai zaudējumi  4 324 812 5 950 733 

Pārdošanas izmaksas 3 (415 118) (472 190) 

Administrācijas izmaksas 4 (1 333 456) (1 281 798) 

Pārējie saimnieciskās darbības 
ieņēmumi 

5 663 071 352 197 

Pārējās saimnieciskās darbības 
izmaksas 

6 (324 275) (366 709) 

Pārējie procentu maksājumi un 
tamlīdzīgas izmaksas 

7 (185 946) (84 301) 

Peļņa vai zaudējumi pirms 
uzņēmumu ienākuma nodokļa 

 2 729 088 4 097 932 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis  (11 153) (46 391) 

Pārskata perioda peļņa vai 
zaudējumi 

 2 717 935 4 051 541 

 
Attiecināma uz: 
Nekontrolēto līdzdalību          1 262          87 
Mātes sabiedrības akcionāriem               2 716 673           4 051 454   
          
 
Peļņa uz akciju           0,468     0,698    
 
 
Citi apvienotie ienākumi/zaudējumi 
Ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerves 
samazinājums 

 (14 369) (4 701) 

Kopā citi apvienotie ienākumi/ 
zaudējumi  

 (14 369) (4 701) 

 
Kopā apvienotie ienākumi 
pārskata periodā 

 2 703 566 4 046 840 

 
Attiecināmi uz: 
Nekontrolēto līdzdalību          1 262          87 
Mātes sabiedrības akcionāriem               2 702 304           4 046 753 

 
 
 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 11. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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KONSOLIDĒTAIS  FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS   
2020.GADA 30.JŪNIJS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T Ī V S Pie- 
zīme 

30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    

Nemateriālie ieguldījumi 8   

Attīstības izmaksas  490 421 718 273 

Koncesijas, patenti, licences un  tamlīdzīgas 
tiesības  

 204 573 200 838 

Citi nemateriālie ieguldījumi  46 114 27 032 

Avansa maksājumi par nemateriāliem 
ieguldījumiem 

 10 640 - 

Nemateriālie ieguldījumi kopā  751 748 946 143 

Pamatlīdzekļi 8   

Zemesgabali, ēkas, inženierbūves  16 224 175 16 405 055 

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces  6 437 857 6 098 547 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  301 937 335 518 

Pamatlīdzekļu izveidošana  3 469 410 2 270 380 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  632 300 682 826 

Pamatlīdzekļi kopā  27 065 679 25 792 326 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

Pašu akcijas un daļas  10 289 10 289 

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi  570 570 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā  10 859 10 859 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ  27 828 286 26 749 328 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    

Krājumi    

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 9 5 801 138 5 183 465 

Nepabeigtie ražojumi  3 981 774 2 661 593 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 10 1 955 109 1 314 881 

Avansa maksājumi par krājumiem 11 2 441 171 2 871 589 

Krājumi kopā  14 179 192 12 031 528 

Debitori    

Pircēju un pasūtītāju parādi 12 9 929 851 6 742 071 

Citi debitori 13 7 107 282 7 041 947 

Nākamo periodu izmaksas 14 105 779 158 083 

Debitori kopā  17 142 912 13 942 101 

Nauda 15 138 770 384 378 

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ  31 460 874 26 358 007 

AKTĪVS KOPĀ  59 289 160 53 107 335 



Akciju sabiedrība ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ 
Neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem 

________________________________________________________________________________________________________ 

 8 

 
 
 
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  (TURPINĀJUMS) 
2020.GADA 30.JŪNIJS  
 

P A S Ī V S Pie- 
zīme 

30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

PAŠU KAPITĀLS    

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 16 8 118 607 8 118 607 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 17 13 271 365 13 285 734 

Pārējās rezerves 18 407 137 407 137 

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie 
zaudējumi 

 15 737 879 9 115 523 

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi  2 716 673 6 622 356 

Mazākumakcionāru līdzdalības daļa  85 539 84 277 

PAŠU KAPITĀLS KOPĀ  40 337 200 37 633 634 

UZKRĀJUMI    

Citi uzkrājumi 19 155 503 155 503 

UZKRĀJUMI  KOPĀ  155 503 155 503 

KREDITORI    

Ilgtermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 20 6 187 500 6 187 500 

Nākamo periodu ieņēmumi 25 1 690 202 1 727 147 

Ilgtermiņa kreditori kopā  7 877 702 7 914 647 

Īstermiņa kreditori    

Aizņēmumi no kredītiestādēm 20 1 562 500 937 500 

No pircējiem saņemtie avansi 21 219 657 1 542 501 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 22 7 299 804 3 050 913 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

23 542 301 525 225 

Pārējie kreditori 24 718 392 644 592 

Nākamo periodu ieņēmumi 25 39 731 67 871 

Uzkrātās saistības 26 536 370 634 949 

  Īstermiņa kreditori kopā  10 918 755 7 403 551 

KREDITORI KOPĀ  18 796 457 15 318 198 

PASĪVS KOPĀ  59 289 160 53 107 335 

 
 
 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 11. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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KONSOLIDĒTAIS  NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM 
(sagatavots ar netiešo metodi) 
 
Pamatdarbības naudas plūsma 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa  2 729 088 4 097 932 

KOREKCIJAS   

Pamatlīdzekļu nolietojums 787 011 768 466 

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi 270 689 290 708 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas (630) (1 350) 

Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām 132 445 30 382 

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi 3 593 2 813 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izmaiņas (14 369) (4 701) 

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

3 907 827 5 184 250 

KOREKCIJAS   

Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums (2 771 519) (3 951 279) 

Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums (2 569 440) 1 364 017 

Kreditoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums  2 912 750 (3 686 925) 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma 1 479 618 (1 089 937) 

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem (11 153) (46 391) 

PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 1 468 465 (1 136 328) 

 
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (2 180 136) (920 849) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
pārdošanas 

630 1 350 

IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA (2 179 506) (919 499) 

 
Finansēšanas darbības naudas plūsma 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Saņemtie aizņēmumi 1 000 000 10 000 000 

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai (375 000) (5 683 067) 

FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA 625 000 4 316 933 

 
Naudas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Pamatdarbības neto naudas plūsma 1 468 465 (1 136 328) 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (2 179 506) (919 499) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 625 000 4 316 933 

Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts (159 567) (11 183) 

Pārskata perioda neto naudas plūsma (245 608) 2 249 923 

Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā 384 378 1 262 638 

Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās 138 770 3 512 561 

 
 
Finanšu pārskata pielikums no 11. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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KONSOLIDĒTAIS  PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM, EUR 
 
 

Izmaiņu veids Akciju 
kapitāls 

Ilgt. iegul. 
pārvērtēš. 

rezerve 

Citas 
rezerves 

Nesadalītā 
peļņa 

Mazākum-
akcionāru 
līdzdalības 

daļa 

Kopā 

Atlikums 01.01.19. 8 118 607 13 495 693 407 137 9 115 523 84 918 31 221 878 

Pārskata perioda peļņa vai 
zaudējumi  

- - - 4 051 454 87 4 051 541 

Citi apvienotie ienākumi - (4 701) - - - (4 701) 

Kopā apvienotie ienākumi 
pārskata periodā 

- (4 701) - 4 051 454 87 4 046 840 

Atlikums 30.06.19. 8 118 607 13 490 992 407 137 13 166 977 85 005 35 268 718 

Atlikums 01.01.20. 8 118 607 13 285 734 407 137 15 737 879 84 277 37 633 634 

Pārskata perioda peļņa vai 
zaudējumi  

- - - 2 716 673 1 262 2 717 935 

Citi apvienotie ienākumi - (14 369) - - - (14 369) 

Kopā apvienotie ienākumi 
pārskata periodā 

- (14 369) - 2 716 673 1 262 2 703 566 

Atlikums 30.06.20. 8 118 607 13 271 365 407 137 18 454 552 85 539 40 337 200 

 
 
 
 
 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 11. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

 
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  

 
 Konsolidētie finanšu pārskati iekļauj mātes sabiedrības AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 
(turpmāk- AS „RER”) un tās meitas sabiedrības AS „Latvo” finanšu pārskatu (Koncerns). 
 Meitas sabiedrības: 
 

Meitas sabiedrības 
nosaukums 

Adrese Darbības veids Pamatkapitāls, 
EUR 

Ieguldījuma daļa, 
% 

AS „Latvo”, 
40003184975 
 

Ganību dambis 53, 
Rīga 

Elektroierīču 
realizācija un 
tehniskais 
(konstruktoru) 
atbalsts  

5 495 420 98.7 

  
 

 
GRĀMATVEDĪBAS  POLITIKA 

 
Finanšu pārskata sagatavošanas principi 
 
Konsolidētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības pieņemtajiem 

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). SFPS piemērošanas rezultātā nekādas būtiskas 
izmaiņas Koncerna grāmatvedības principos netika veiktas.  
 Konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi, 
papildus pielietojot pārvērtēšanas metodi nekustamiem īpašumiem (iekļauti pamatlīdzekļos). Peļņas vai 
zaudējumu aprēķins sastādīts pēc izdevumu funkcijas metodes. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc 
netiešās metodes. 
 
 

Konsolidācijas principi 
 

Konsolidētā finanšu pārskata, koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskata  un konsolidācijā 
iesaistītas meitas sabiedrības finanšu pārskata bilances datumi ir vienādi. Finanšu pārskata sagatavošanā 
koncerna meitas sabiedrība izmanto grāmatvedības metodes un citus novērtēšanas noteikumus, kurus lieto 
koncerna mātes sabiedrība. 

Visi savstarpējie darījumi un atlikumi Koncerna ietvaros tika izslēgti konsolidācijas gaitā. 
AS „RER” daļa meitas sabiedrības pašu kapitālā un AS „RER” ieguldījums meitas sabiedrības 

kapitālā tiek savstarpēji izslēgti. Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos negatīvo starpību iekļauj 
konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Daļa, kas pieder mazākumakcionāriem meitas sabiedrībā AS „Latvo”, tiek atspoguļota atsevišķi.  
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 Koncerns darbosies turpmāk; 
- Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 
- Pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 
- Ņemti vērā visi zaudējumi, kas radušies pārskata periodā vai iepriekšējos periodos; 
- Aprēķinātas un ņemtas vērā visas nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek 

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

rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata 
periodā. 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 

 
 
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. 
 

Nomas līgumi 
 

Līguma noslēgšanas brīdī, Sabiedrība izvērtē vai līgums ir noma vai ietver nomu. Līgums ir noma vai 
ietver nomu, ja līgums piešķir tiesības kontrolēt identificējama aktīva izmantošanu noteiktu laika periodu 
apmaiņā pret atlīdzību. Lai izvērtētu, vai līgums ir noma vai ietver nomu, Sabiedrība izvērtē vai: 

- Līgums paredz identificējamā aktīva izmantošanu – aktīvs var tikt norādīts tieši vai netieši un tam ir 
jābūt fiziski nošķiramam vai jāatspoguļo visu aktīva kapacitāti no fiziski nošķirama aktīva. Ja piegādātājam ir 
nozīmīgas tiesības aizstāt aktīvu, aktīvs nav identificējams; 

- Sabiedrībai ir tiesības gūt visus saimnieciskos labumus no identificējamā aktīva izmantošanas visā 
tā lietošanas periodā; 

- Sabiedrībai ir tiesības noteikt identificējamā aktīva izmantošanas veidu. Sabiedrībai ir tiesības 
noteikt izmantošanas veidu, kad tie var pieņemt lēmumu par to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiks izmantots. 
Gadījumos, kad attiecīgi lēmumi par to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiek izmantots, ir iepriekš noteikti, 
Sabiedrībai ir jāvērtē vai tiem ir tiesības darboties ar aktīvu vai norīkot darbošanos ar aktīvu noteiktā veidā 
vai Sabiedrība ir izstrādājuši aktīvu tādā veidā, kas iepriekš nosaka to, kā un kādā nolūkā aktīvs tiks 
izmantots. 
 
Sabiedrība ir iznomātājs – operatīvā noma 
 
Operatīvā noma ir tāda noma, kuras nav finanšu un kuras ietvaros netiek pēc būtības nodoti ar praktiski visi 
ar aktīva izmantošanu saistītie riski un tiesības uz mainīgajām atdevēm. Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā 
nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts 
pēc lineārās metodes. Nomas ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas 
tiek iekļauti  peļņas vai zaudējumu pārskatā atbilstošā nomas periodā pēc lineārās metodes. 
 
2020.gada 1.pusgadā Koncerns iznomāja saimnieciskajā darbībā neizmantotās ēkas un būves. Iznomāta 
tika nebūtiska ēku un būvju daļa, un ieņēmumi no nomas ir nenozīmīgi.  
 
Sabiedrība ir nomnieks 
 
Noma (tajā skaitā finanšu līzings) tiek atzīta kā tiesības lietot aktīvu un tam atbilstošās nomas saistības 
datumā, kad nomātais aktīvs ir pieejams Sabiedrībai lietošanā. 
Tiesības lietot aktīvu tiek amortizētas pēc lineārās metodes no sākuma datuma līdz pamatā esošā aktīva 
lietderīgās lietošanas laika beigām. Nolietojums tiek rēķināts pēc lineārās metodes no nomas sākuma 
datuma līdz nomas termiņa beigām, ja vien nav plānots aktīvu izpirkt. 
 
Aktīvi un saistības, kas izriet no nomas, to sākotnējās piemērošanas datumā, tiek novērtēti atlikušo nomas 
maksājumu pašreizējā vērtībā, kas diskontēta izmantojot Sabiedrības salīdzināmo procentu likmi. Nomas 
saistībās iekļauj šādu nomas maksājumu patreizējo vērtību: 
- fiksēti nomas maksājumi (ieskaitot pēc būtības fiksētos nomas maksājumus), atskaitot nomas veicināšanas 
maksājumus; 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
- mainīgie nomas maksājumi, kas ir atkarīgi no likmes; 
- maksājumi, kas jāveic nomniekam saskaņā ar atlikušās vērtības garantijām; 
- pirkšanas iespējas izmantošanas cena, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomnieks izmantos šo iespēju, 
un 
- soda naudas maksājumi par nomas izbeigšanu, ja nomas termiņš atspoguļo to, ka nomnieks izmanto 
iespēju izbeigt nomu. 
Katrs nomas maksājums tiek sadalīts starp nomas saistībām un procentu izdevumiem par nomas saistībām. 
Nomas saistību procentu izdevumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas periodā, lai veidotu 
konstantu periodisku procentu likmi atlikušajai nomas saistībai katrā periodā. 
 
Īstermiņa noma ir noma, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību. 
 
Nomas maksājumi, kas saistīti ar īstermiņa nomu vai nomu, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību, 
tiek atzīti kā izdevumi pēc lineārās metodes peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Īstermiņa noma ir noma, kuras 
nomas termiņš sākuma datumā ir 12 mēneši vai mazāk. 
 
2020.gada 1.pusgadā Koncernam nebija nomas darījumi, kuros Koncerns ir nomnieks. 
 
 

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% 
 
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. 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
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. 
 
 

Finanšu instrumenti 
 

Finanšu instrumentu klasifikācija 
Sabiedrības finanšu instrumenti sastāv no finanšu aktīviem (finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā un 
finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pārskatā) un finanšu saistībām 
(finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā). 
 
Atzīšana un atzīšanas pārtraukšana 
Finanšu aktīvus atzīst brīdī, kad Sabiedrība ir kļuvusi par līgumslēdzēju pusi un izpildījusi darījuma 
nosacījumus, t.i. tirdzniecības datumā.  
 
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistības uz finanšu aktīvu radīto naudas 
plūsmu izbeidzas vai, ja Sabiedrība nodod finanšu aktīvu citai pusei, vai arī nododot būtiskākos aktīva riskus 
un no aktīva saņemamo atlīdzību. Finanšu aktīvu iegādi un pārdošanu pamatdarbības ietvaros uzskaita 
tirdzniecības dienā, t.i., datumā, kad Sabiedrība nolemj aktīvu nopirkt vai pārdot.  
 
Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, kad saistības pamatā esošs pienākums tiek atsaukts, atcelts vai 
arī tam beidzas termiņš. 
 
Novērtēšana 
Sākotnējā atzīšanas brīdī finanšu instrumentus vērtē to patiesajā vērtībā. Finanšu aktīviem un finanšu 
saistībām amortizētajā iegādes vērtībā sākotnējās atzīšanas brīdī patieso vērtību koriģē par darījuma 
izmaksām, kas ir tieši attiecināmas uz šo finanšu instrumentu. 
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Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņas vai zaudējumu pārskatā 
 

Šajā kategorijā ietilpst Sabiedrības īpašumā esošie pašu kapitāla instrumenti, kas veido Pārējos 
vērtspapīrus un ieguldījumus. Šie ieguldījumi tiek uzrādīti ilgtermiņa aktīvu sastāvā, ja vien Vadība neplāno 
to pārdot 12 mēnešu laikā no pārskata gada dienas. Šo finanšu aktīvu patieso vērtību nosaka, balstoties uz 
Sabiedrības Vadības izdarītajām aplēsēm, kuru pamatā ir šo ieguldījumu finanšu informācija. Izmaiņas 
patiesajā vērtībā tiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu pārskatā. 
Dividendes no ieguldījumiem tiek atzītas peļņas vai zaudējumu pārskatā brīdī, kad Sabiedrībai rodas 
likumīgas tiesības uz tām. 
 
 Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā 
 
Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā ir parāda instrumenti ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu grafiku, 
kuri netiek turēti tirdzniecībai un kuru nākotnes naudas plūsmas sastāv tikai no pamatsummas un procentu 
maksājumiem. Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā ietver Pircēju, pasūtītāju parādus un citus 
debitorus, kā arī Radniecīgo sabiedrību parādus un Naudu un naudas ekvivalentus.  
Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā un turpmāk uzrādīti 
amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības 
samazinājumam. 
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) finanšu instrumentu, piemēram, naudas 
un naudas ekvivalentu, īstermiņa depozītu, īstermiņa pircēju un pasūtītāju un parādu piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai. 
Īstermiņa debitoru parādi netiek diskontēti. 
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.   
 
 Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā 
 
Finanšu saistību amortizētajā iegādes vērtībā sastāvā tiek uzrādīti “Aizņēmumi no kredītiestādēm”, “Citi 
aizņēmumi”, “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori”, kā arī “Parādi radniecīgajām 
sabiedrībām”.  
Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā sākotnēji atzīst to patiesajā vērtībā. Turpmākajos periodos 
finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā tiek atspoguļotas amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot 
efektīvo procentu likmi. 
 
Aizņēmumi 
 
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. 
Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo procentu 
likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 
izmaksas un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu pārskatā, 
izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Šī starpība tiek atzīta finanšu izmaksu sastāvā.  
 
Aizņēmumu no kredītiestādēm, finanšu nomas saistību un citu ilgtermiņa saistību patiesā vērtība tiek 
novērtēta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā procentu likmes, 
kuras tiek piemērotas aizņēmumiem no kredītiestādēm, finanšu nomas saistībām un citām ilgtermiņa 
saistībām, pārsvarā ir mainīgas un būtiski neatšķiras no tirgus procentu likmēm, ilgtermiņa saistību patiesā 
vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai. 
 
 

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. 
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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. 
 
 

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. 
 
 
 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. 
 
 

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. 
Koncerns rēķinā pārvērtēšanas rezerves nolietojumu, lai pamatlīdzekļu nolietojuma izdevumi peļņas vai 
zaudējuma aprēķinā sakristu ar izmaiņām pārvērtēšanas rezervē. 
 
 
 Uzkrājumi 
 
Uzkrājumi tiek atzīti, kad 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 pārēķināts 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. 
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 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,  Koncernam sākot ar 2017. gadu neveidojas atliktais nodoklis. 
 
 

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. 
 
 

Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību kapitālos 
 
Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti 
zaudējumi no vērtības samazināšanās. Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no sava meitas vai 
asociētās sabiedrības  saņem pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu. Saņemtās summas, kas pārsniedz 
šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu. 
 
Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma meitas vai asociētajās sabiedrībās bilances vērtība ir 
samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances 
vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem – 
ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi 
no ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no 
vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai. 
 
Par Sabiedrības meitas sabiedrību tiek uzskatīta tāda sabiedrība, kuras finanšu vai operatīvo darbību 
kontrolē Sabiedrība. Kontrole tiek uzskatīta par esošu, ja Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% no meitas 
sabiedrības akcijām vai kapitāla daļām, kā arī tai ir spēja kontrolēt visus operatīvos lēmumus, ko pieņem 
attiecīgā meitas sabiedrība. 
Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kurās Sabiedrībai ir būtiska līdzdalība (tieši vai netieši), bet kuras 
netiek kontrolētas, parasti sastādot līdzdalības daļu no 20 līdz 50 procentiem no balsstiesīgo akciju skaita. 
 
 
 Aplēšu pielietošana 
 

Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, nepieciešams izdarīt būtiskus pieņēmumus. 
Tāpat, sagatavojot pārskatus, vadībai ir nepieciešams izdarīt pieņēmumus un spriedumus, piemērojot 
Koncerna izvēlēto uzskaites politiku. 

Finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas 
ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un saistību vērtības, un pielikumos sniegto informāciju finanšu 
pārskatu datumā, kā arī pārskata periodā atzītos ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties 
no šīm aplēsēm. Galvenokārt, pieņēmumi var ietekmēt tādas jomas, kā lietderīgas lietošanas perioda 
noteikšana pamatlīdzekļiem, kā debitoru parādu un krājumu atgūstamo vērtību. 
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Pamatlīdzekļu izmantošanas perioda noteikšana 
Koncerna vadība nosaka pamatlīdzekļu lietderīgas ekspluatācijas laiku balstoties uz vēsturisko 

informāciju, tehniskām apskatēm, novērtējot aktīva pašreizējo stāvokli un ārējiem novērtējumiem. Pārskata 
un iepriekšējā gadā nav konstatēti faktori, kas noradītu uz nepieciešamību veikt lietošanas perioda izmaiņas 
Koncerna pamatlīdzekļiem. Pamatlīdzekļu kopēja uzskaites vērtība 2020.gada 30.jūnijā ir EUR 27 065 679 
(31.12.2019. - EUR 25 792 326). 
 

Debitoru atgūstamā vērtība 
Aplēstā debitoru atgūstamā vērtība tiek izvērtēta katram klientam atsevišķi. Gadījumā, ja nav 

iespējama individuāla pieeja katram klientam lielā klientu skaita dēļ, tikai būtiski debitori tiek izvērtēti 
atsevišķi. Debitoru kopēja uzskaites vērtība 2020.gada 30.jūnijā ir EUR 10 563 470 (31.12.2019. - EUR  
7 362 659).  
 

Krājumu novērtēšana 
Krājumu novērtēšanā vadība paļaujas uz zināšanām, ņemot vērā pagātnes pieredzi, 

pamatinformāciju un iespējamos pieņēmumus un nākotnes notikumu apstākļus. Nosakot krājumu vērtības 
samazinājumu, tiek ņemta vērā pārdošanas iespējamība, kā arī krājumu iespējamā neto pārdošanas vērtība. 
Krājumu kopēja uzskaites vērtība 2020.gada 30.jūnijā ir EUR 14 179 192 (31.12.2019. - EUR 12 031 528). 
 

Aizdevumu atgūstamā vērtība 
Aplēstā aizdevumu atgūstamā vērtība tiek izvērtēta katram debitoram atsevišķi. Uzkrājumi vērtības 

samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka Koncerns nevarēs saņemt 
parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu izmaiņas tiek iekļautas 
peļņas vai zaudējumu pārskatā. 

Aizdevumu kopēja uzskaites vērtība 2020.gada 30.jūnijā ir EUR 6 579 442 (31.12.2019. – EUR  
6 579 442). 
 
 

Risku vadība 

 
Risku pārvaldība Koncernā ir neatņemama vadības procesa sastāvdaļa. Risku pārvaldību Koncernā 

koordinē  mātes Sabiedrības Padome un Valde. Savā darbībā Koncerna sabiedrības 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 Koncerns ir pakļauts, veicot uzņēmējdarbību, ir finanšu riski. 
Galvenie Koncerna 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 Koncernam nepieciešamo finansējumu. Galvenie finanšu riski, kas rodas 
finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā, ir procentu, valūtas, kredīta un likviditātes riski. 

 
Valūtas risks 

Ārvalstu valūtas riskam pakļautajos Koncerna finanšu aktīvos un saistībās ietilpst nauda, pircēju un 
pasūtītāju parādi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi. 2020. 
gada I.pusgadā ievērojama daļa Koncerna ieņēmumu bija eiro un ASV dolāros, lielākā daļa izmaksu bija 
eiro, visi saņemtie aizņēmumi bija eiro. 
 

Procentu likmju risks 
Koncerns pakļauts 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 (sk. 20.piezīmi),  līdz 
ar to Koncerns ir pakļauts mainīgās procentu likmes svārstību riskam.  
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        30.06.2020.  31.12.2019. 
     
Finanšu saistības ar mainīgo procentu likmi, EUR  7 750 000  7 125 000 
Procentu maksājumi, EUR     185 946  344 058 
 

Likviditātes risks 
Koncerns ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi 
saistību nokārtošanai noteiktājos termiņos. Koncerna 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. 
2020.gada 30.jūnijā Koncerna apgrozāmie līdzekļi pārsniedza tās īstermiņa saistības par 20,54 miljoniem. 
Koncerns ir spējīgs nokartot īstermiņa saistības noteiktajos termiņos. 
Koncerna kopējas likviditātes rādītājs par 2 gadiem ir šāds: 30.06.20. - 2,88; 30.06.19. – 3,26. 
 

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. 
Koncerns ir pakļauts kredītriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, izsniegtajiem īstermiņa 
aizdevumiem un naudu un tās ekvivalentiem. 
Koncerns pārvalda pircēju un pasūtītāju parādu kredītrisku saskaņā ar Sabiedrības politikām. Pirms līguma 
slēgšanas tiek izvērtēta pircēju un pasūtītāju maksātspēja. Koncerns nepārtraukti uzrauga debitoru parādu 
atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Iespējamais pircēju un pasūtītāju parādu 
vērtības samazinājums tiek pastāvīgi analizēts.  
Koncernam ir  nozīmīga kredītriska koncentrācija attiecībā uz kādu vienu darījumu partneri (sk.28. piezīmi). 
2020.gada 30.jūnijā Koncerna kredītriska koncentrācija uz vienu darījumu partneri sasniedza 98,29% no 
visiem pircēju un pasūtītāju parādiem. 
 
 

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. 
2020.gada pirmajos sešos mēnešos Koncerna pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā veido 
68,03% pret 67,41% iepriekšēja gada attiecīgā periodā. 
 
 
 Darbības segmentu informācija 
  
Pārskatos ietveramie segmenti ir uzņēmējdarbības segmenti vai uzņēmējdarbības segmentu apkopojumi, 
kas atbilst konkrētiem kritērijiem. Uzņēmējdarbības segmenti ir vienības komponenti, par kuriem ir pieejama 
atsevišķa finanšu informācija, ko regulāri novērtē galvenais darbības lēmumu pieņēmējs, pieņemot lēmumu, 
kā sadalīt resursus un novērtēt darbības rezultātus. 
 
Koncernam ir vienīgais darbības segmets, kas atbilst tā pamatdarbībai, tas ir elektrisko mašīnu un aparātu 
ražošana un tirdzniecība (skatīt 1.piezīmi). 
 
 
 Peļņa uz akciju 
  
Peļņu uz vienu akciju nosaka, dalot neto peļņu vai  zaudējumus, kas attiecināmi uz Mātes Sabiedrības 
akcionāriem, ar akciju skaitu. 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
 
PIEZĪMES KONSOLIDĒTĀJAM APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATAM PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM 
 
Piezīme Nr. 1 - Neto apgrozījums 
 
Darbības veids   NACE kods  30.06.20., EUR  30.06.19., EUR 
Elektrisko mašīnu un aparātu  2711   28 081 182  35 541 383 
ražošana 

 
Ģeogrāfiskie tirgi 

Valsts 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Latvija 112 505 122 110 

Krievija 27 474 250 32 092 977 

Ukraina 309 494 28 880 

Baltkrievija 32 747 55 294 

Slovākija 80 506 161 066 

Uzbekistāna 69 625 3 062 030 

Grūzija - 11 730 

Kazahstāna - 6 000 

Lietuva - 1 296 

Igaunija 2 055 - 

Kopā 28 081 182 35 541 383 

 
Galvenie pircēji 
Ieņēmumu sadalījums starp lielākiem klientiem, kas pārsniedz 10% no neto apgrozījuma, ir sekojošs: 
 

Pircējs 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

AO Krona Grup, Krievija 27 462 924 32 068 797 

 
 
Piezīme Nr. 2 - Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Personāla darba alga 3 958 648 3 580 979 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 930 484 842 592 

Materiālu izmaksas 15 027 717 21 605 028 

Energoresursi 609 598 721 206 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības 
norakstījumi 

902 639 981 596 

Komandējumu izmaksas 13 559 55 084 

Remonta izdevumi un samaksa par darbiem no ārienes 1 728 529 1 406 053 

Brāķa zaudējumi 30 042 30 779 

Dabas aizsardzības izmaksas 16 881 16 140 

Pētniecības un attīstības izmaksas 428 221 239 324 

Citas izmaksas 110 052 111 869 

Kopā 23 756 370 29 590 650 
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Piezīme Nr. 3 – Pārdošanas izmaksas 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Iesaiņojamais materiāls un tara 60 636 59 110 

Preču transporta izmaksas 256 355 318 508 

Darba alga 78 333 75 901 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 18 555 17 996 

Citas pārdošanas izmaksas 1 239 675 

Kopā 415 118 472 190 

 
 
Piezīme Nr. 4 – Administrācijas izmaksas 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Sakaru izmaksas 8 984 7 210 

Naudas apgrozījuma un blakus izdevumi 23 463 26 273 

Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām 2 820 3 098 

Administratīvā personāla darba alga 818 868 790 987 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 188 243 183 180 

Energoresursi 21 493 38 197 

Pamatlīdzekļu nolietojums 94 370 86 943 

Komandējumi 11 305 13 977 

Nekustamā īpašuma nodoklis 47 001 47 046 

Citas administrācijas izmaksas 116 909 84 887 

Kopā 1 333 456 1 281 798 

 
 
Piezīme Nr. 5 - Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Pārējās realizācijas rezultātā gūtā peļņa (noma un citi) 194 554 82 369 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  630 1 350 

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājums 14 369 4 701 

Nākamo periodu ieņēmumu ieskaitīšana (Eiropas Savienības 
struktūrfondu atbalsta programma) 

122 532 106 298 

Finanšu palīdzība par projektu īstenošanu (Eiropas Savienības 
struktūrfondu atbalsta programma) 

327 208 156 829 

Citi ieņēmumi 3 778 650 

Kopā 663 071 352 197 

 
 
Piezīme Nr. 6 - Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Ar sociālās sfēras uzturēšanu saistītās izmaksas 12 643 16 205 

Ar sabiedrības saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi 26 037 55 585 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām 132 445 30 382 

Refinansēšanas izdevumi - 110 000 

Darbinieku ēdināšanas izdevumi 133 538 114 773 

Obligāciju emisijas izdevumi - 30 000 

Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi 1 046 3 500 

Norakstīti krājumi 5 929 - 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 3 127 - 

Citas izmaksas 9 510 6 264 

Kopā 324 275 366 709 
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Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas 
 

Ilgtermiņa ieguldījumu 

objekts 

Bilances 

vērtība 
izslēgšanas 

brīdī 

Atsavināšanas 

ieņēmumi 

Atsavināšanas 

izdevumi 

Bruto 

ieņēmumi vai 
peļņa 

Peļņa vai 

zaudējumi no 
objekta 

atsavināšanas 

Iekārtas 0.00 630 0.00 630 630 

 
 
Piezīme Nr. 7 – Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

Rādītāji 01.01.20. - 30.06.20. 
EUR 

01.01.19. - 30.06.19. 
EUR 

Par saņemtajiem aizņēmumiem 185 946 47 741 

Par kredītlīnijas izmantošanu - 36 560 

Kopā 185 946 84 301 

 
 
 
 
PIEZĪMES KONSOLIDĒTĀJAM FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATAM PAR 2020.GADA 6 MĒNEŠIEM  
 
 
Piezīme Nr. 8 – Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi, EUR 
 
Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats, EUR 

 Attīstības izmaksas Licences un citas 
tiesības 

Citi nemateriālie 
ieguldījumi 

Avansa maksājumi 
par nemateriāliem 

ieguldījumiem 

Kopā nemateriālie 
ieguldījumi 

Sākotnējā vērtība 
01.01.20. 

2 279 580 935 760 189 303 - 3 404 643 

Iegāde (izveidošana) - 28 224 37 430 10 640 76 294 
Izslēgts - - - - - 
Sākotnējā vērtība 
30.06.20. 

2 279 580 963 984 226 733 10 640 3 480 937 

Uzkrātais 
nolietojums 01.01.20. 

1 561 307 734 922 162 271 - 2 458 500 

Aprēķināts 227 852 24 489 18 348 - 270 689 
Izslēgts - - - - - 
Uzkrātais 
nolietojums 30.06.20. 

1 789 159 759 411 180 619 - 2 729 189 

Atlikusī vērtība 
01.01.20. 

718 273 200 838 27 032 - 946 143 

Atlikusī vērtība 
30.06.20. 

490 421 204 573 46 114 10 640 751 748 

 
 
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 Koncerna nemateriālie ieguldījumi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu nosacījumiem 
kā saistību nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankām. 
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Pamatlīdzekļu kustības pārskats, EUR 

 Nekustamie 

īpašumi* 

Iekārtas un 

ierīces 

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana 

Avansa 

maksājumi par 
pamatlīdzekļiem 

Pamatlīdzekļi 

kopā 

Sākotnējā vērtība 
01.01.20. 

19 563 724 16 598 786 964 582 2 270 380 682 826 40 080 298 

Iegāde 
(izveidošana) 

- 900 396 15 056 2 114 483 1 334 570 4 364 505 

Izslēgts (3 365) (114 529) (10 321) (915 453) (1 385 096) (2 428 764) 
Sākotnējā vērtība 
30.06.20. 

19 560 359 17 384 653 969 317 3 469 410 632 300 42 016 039 

Uzkrātais 
nolietojums 
01.01.20. 

3 158 669 10 500 239 629 064 - - 14 287 972 

Aprēķināts 178 054 560 320 48 637 - - 787 011 
Izslēgts (539) (113 763) (10 321) - - (124 623) 
Uzkrātais 
nolietojums 
30.06.20. 

3 336 184 10 946 796 667 380 - - 14 950 360 

Atlikusī vērtība 
01.01.20. 

16 405 055 6 098 547 335 518 2 270 380 682 826 25 792 326 

Atlikusī vērtība 

30.06.20. 
16 224 175 6 437 857 301 937 3 469 410 632 300 27 065 679 

   
* 2020.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 Koncerna pamatlīdzekļi ir ieķīlāti saskaņā ar Hipotēkas un Komercķīlas līgumu nosacījumiem kā saistību 
nodrošinājums kredītiem par labu aizdevējbankām. 
 
 
Piezīme Nr. 9– Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

 31.12.19. 
EUR 

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 6 119 816 5 502 143 

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

Kopā 5 801 138 5 183 465 

 
 
Piezīme Nr. 10 – Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Elektroiekārta elektrovilcieniem un metropolitena vilcieniem  1 955 109 1 314 881 

 
 
Piezīme Nr. 11 – Avansa maksājumi par krājumiem 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Vietējie piegādātāji 57 762 2 624 

Ārvalstu piegādātāji 2 383 409 2 868 965 

Kopā 2 441 171 2 871 589 

 
 
Piezīme Nr. 12 – Pircēju un pasūtītāju parādi 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Pircēju un pasūtītāju parādi 9 963 784 6 774 203 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (33 933) (32 132) 

Kopā 9 929 851 6 742 071 
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Piezīme Nr. 13 – Citi debitori 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Iepriekš samaksātie nodokļi 248 180 92 733 

Pārmaksātie nodokļi  20 726 215 086 

Preces pārstrādē 155 931 55 946 

Avansi par pakalpojumiem 60 315 62 472 

Finanšu nodrošinājums projektam (Eiropas Savienības 
struktūrfondu atbalsta programma) 

28 000 28 000 

Radniecīgās sabiedrības aizdevums  ⃰  6 625 597 6 625 597 

Uzkrājumi nedrošām aizdevumu summām   ⃰ (46 155) (46 155) 

Citi 14 688 8 268 

Kopā 7 107 282 7 041 947 

 
⃰   Nodrošinājums – fiziskās personas galvojums. 
 
Ilgtermiņa debitoru (aizdevumu) parādu novērtēšanai patiesajā (tirgus)  vērtībā tiek izmantota ieņēmumu 
pieeja. Starpībai starp parāda bilances vērtību un tirgus vērtību, kas aprēķināta, ņemot vērā individuālo 
diskontēšanas likmi,  tiek veidots Uzkrājums.   
 
 2019. gada 01. janvārī  beidzās 2 aizdevumu līgumu termiņi ar kompāniju OOO ‘’Investicionnij aljans " 
(Krievija). AS "LATVO" 2019.gada janvārī sāka pārada piedzīšanas procedūru un 2020.gada janvārī 
iesniedza prasību tiesā Krievijas Federācijas teritorijā. Pārskata parakstīšanas brīdī ir zināms, ka notiek 
tiesvedības process, tā rezultāti pagaidām nav zināmi. Ņemot vērā, ka iepriekšminētajam aizņēmējam ir 
maksātspējīgs galvotājs, uzkrājumi  šīm aizdevumu summām netiek veidoti. 
 
 
Piezīme Nr. 14 – Nākamo periodu izmaksas 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Apdrošināšana 2 649 3 295 

Servisa pakapojumi 20 000 40 000 

SIA ‘’Rīgas ūdens’’ pakalpojumi 80 480 112 672 

Citas izmaksas 2 650 2 116 

Kopā 105 779 158 083 

 
 
Piezīme Nr. 15 – Nauda 

Rādītāji  30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Norēķinu konti bankās 138 770 384 378 

 
 
Piezīme Nr. 16 – Mātes sabiedrības akciju 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. 
 
Akcionāru sastāvs pēc Latvijas Centrālā Depozitārija datiem: 

Akcionārs 30.06.20. 31.12.19. 

 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 2 796 595 34.45 

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

Citi 110 496 1.36 110 496 1.36 

Kopā 8 118 607 100.00 8 118 607 100.00 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
Piezīme Nr. 17 – 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”. 
 
 
Piezīme Nr. 18 – Pārējās rezerves 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Pamatkapitāla denominācija no latiem uz euro 132 634 132 634 

Citas 274 503 274 503 

Kopā 407 137 407 137 

 
 
Piezīme Nr. 19 – Citi uzkrājumi 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Meitas sabiedrības uzkrājumi garantijas remontiem  3 262 3 262 

Mātes sabiedrības uzkrājumi veselībai nodarīto kaitējumu 
pabalstiem 

152 241 152 241 

Kopā 155 503 155 503 

 
Uzkrājums garantijas remontiem tiek aprēķināts 0.004 no meitas sabiedrības neto apgrozījuma pārskata 
periodā. 
 
 
Piezīme Nr. 20 – Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Ilgtermiņa parāds, t.sk. 6 187 500 6 187 500 

Ārvalstu kredītiestādes, aizņēmuma līgums 6 187 500 6 187 500 

Īstermiņa parāds, t.sk. 1 562 500 937 500 

Ārvalstu kredītiestādes, aizņēmuma līgums 562 500 937 500 

Ārvalstu kredītiestādes, kredītlīnijas līgums 1 000 000 - 

Kopā 7 750 000 7 125 000 

 
Sabiedrības saistību izpilde pret kredītiestādēm tiek nodrošināta un pastiprināta ar: 
 
(i) hipotēku uz visa Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma; 
(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 mātes 
Sabiedrības aktīvu bilances vērtība 2020.gada 30.jūnijā sastāda EUR 58 034 199 (31.12.2019. - EUR  
51 957 469); 
 
Noslēgti aizņēmuma un kredītlīnijas līgumi ar VTB Bank (Europe) (EUR) 
 

Līguma numurs Procentu likme gadā Atmaksas 
termiņš 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

30.06.20. 

Neatmaksāta 
pamatsumma 

31.12.19. 

Kredītlīgums no 
01.04.19. 

5,0% + 3mēn.EURIBOR 31.03.24. 6 750 000 7 125 000 

Kreditlīgums no 
01.04.19.- kredītlīnija 

5,0% + 3mēn.EURIBOR 29.04.21. 1 000 000 - 

Kopā   7 750 000 7 125 000 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
Piezīme Nr. 21 – No pircējiem saņemtie avansi 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Vietējie pircēji 856 100 

Ārvalstu pircēji 218 801 1 542 401 

Kopā 219 657 1 542 501 

 
 
Piezīme Nr. 22 – Īstermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Vietējie piegādātāji 2 047 693 1 165 000 

Ārvalstu piegādātāji    5 252 111 1 885 913 

Kopā 7 299 804 3 050 913 

 

 
Piezīme Nr. 23 – Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 175 160 175 951 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 360 903 343 671 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 1 470 - 

Dabas resursu nodoklis 4 486 5 337 

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 282 266 

Kopā 542 301 525 225 

 
Uz 30.06.2020.g. Koncernam nav aktuālo nodokļu parādu.  
 
 
Piezīme Nr. 24 – Īstermiņa pārējie kreditori 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Darba algas parāds 714 540 640 579 

Citi 3 852 4 013 

Kopā 718 392 644 592 

 
 
Piezīme Nr. 25 – Nākamo periodu ieņēmumi 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi, t.sk. 1 690 202 1 727 147 

Atbalsts par projektu īstenošanu kompetences centra ietvaros 36 315 72 629 

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

738 308 808 292 

Atbalsts par projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas 
elektromašīnbūves rūpnīca energoefektivitātes paaugstināšanai” 
īstenošanu 

294 913 311 146 

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

536 226 535 080 

Atbalsts par projekta "25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar 
asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas 
izstrāde" īstenošanu 

84 440 - 

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 39 731 67 871 

Kopā ilgtermiņa un Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi 1 729 933 1 795 018 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
 
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 

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 
paaugstinašana 

Izpildīti - 

Centrālā finanšu 
un līgumu 

aģentūra (CFLA) 

2019 - 2020 536 226 Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

(2.kārta) 

Izpildīti - 

Centrālā finanšu 
un līgumu 

aģentūra (CFLA) 

2020 84 440 Jauno 
tehnoloģisko 

iekārtu iegāde 

Izpildīti - 

 
Sabiedrībai 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. 26 – Uzkrātās saistības 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Uzkrātas saistības kārtējiem atvaļinājumiem 463 934 463 934 

Saistību summas pret piegādātājiem 72 436 171 015 

Kopā 536 370 634 949 

 
 
Piezīme Nr. 27 – Koncernā vidējais nodarbināto personu skaits 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Padomes locekļi 8 8 

Valdes locekļi 6 6 

Pārējie darbinieki 775 724 

Kopā 789 738 

 
 
Piezīme Nr. 28 – Darījumi ar saistītām pusēm 
 
Sabiedrības lielākajam akcionāram AO Krona Grup, Krievija ir būtiska ietekme Sabiedrības politikas 
veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Zemāk ir atklāta informācija par darījumiem ar šo sabiedrību. 
 

Rādītāji 30.06.20. 
EUR 

31.12.19. 
EUR 

Prasījumi  9 760 177 6 664 482 

Saistības 36 258 318 481 

 
Rādītāji  01.01.20. - 

30.06.20. 
EUR 

 01.01.19. - 
30.06.19. 

EUR 

Preču pārdošana 27 462 924 32 068 797 

Preču iegāde 186 421 841 172 
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums) 
 
 
Informācija par ieķīlātiem vai citādi apgrūtinātiem aktīviem 
 
Uz 30.06.2020. mātes sabiedrības visi aktīvi bija ieķīlāti saņemto aizņēmumu nodrošināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
Finanšu pārskata pielikums no 11. līdz 28. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncerna vadības vārdā 

Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
2020.gada 27.augustā 
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PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS  ATBILDĪBU 
 
 
 

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"  Koncerna vadība apstiprina, ka, pamatojoties uz pārskata 
sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju, konsolidētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu 
priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2020.gada 30.jūnijā un tā 6 mēnešu darbības rezultātiem. 
Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz Eiropas Savienībā apstiprinātājiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. 

 
Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība ir izmantojusi atbilstošas grāmatvedības metodes, ir 

sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus,  ir vadījusies pie darbības turpināšanas 
principa. 

 
Koncerna vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par Koncerna 

aktīvu saglabāšanu un līdz ar to par krāpšanas un citu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Koncerna vadības vārdā 

Valdes priekšsēdētājs      Mikalai Yerokhau 
 
 
 
 
 
 
 
2020.gada 27.augustā 

 


