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Informācija par Sabiedrību 

 

Sabiedrības nosaukums A/S „SAF Tehnika” 

  

Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un 

datums 

40003474109 

Rīga, Latvija, 1999. gada 27. decembrī 

Veikta reģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 10. martā  

  

Adrese Ganību dambis 24a 

Rīga, LV-1005 

Latvija 

  

Dalībnieku pilni vārdi  Didzis Liepkalns (17.05%)  

Andrejs Grišāns (10.03%) 

Normunds Bergs (9.74%) 

Juris Ziema (8.71%) 

Vents Lācars (6.08%) 

Koka Zirgs SIA (5.27%)  

Pārējie akcionāri (43.12%) 

  

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, 

ieņemamie amati 

Vents Lācars – Padomes priekšsēdētājs  

Juris Ziema – Padomes loceklis  

Andrejs Grišāns – Padomes loceklis 

Ivars Šenbergs – Padomes loceklis  

Aivis Olšteins – Padomes loceklis  

  

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, 

ieņemamie amati  

Normunds Bergs – Valdes priekšsēdētājs 

Didzis Liepkalns – Valdes loceklis 

Aira Loite – Valdes locekle (līdz 11.06.2015) 

Zane Jozepa – Valdes locekle (no 11.06.2015) 

Jānis Bergs – Valdes loceklis (no 29.04.2015) 

 

Pārskata periods 2014. gada 1. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs 

  

Iepriekšējais pārskata periods 2013. gada 1. jūlijs – 2014. gada 30. jūnijs 

  

Revidenti un to adrese KPMG Baltics SIA 
Licence nr. 55 
Vesetas iela 7 
Rīga, LV-1013 
Latvija 
 
Armine Movsisjana 
Zvērināta revidente 

Sertifikāts nr. 178 
 



 
A/S „SAF TEHNIKA”  
GADA PĀRSKATS 

PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2015. GADA 30. JŪNIJĀ 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 4

 

Vadības ziņojums 
 
Darbības veids 
 
SAF Tehnika (turpmāk tekstā Sabiedrība) ir digitālo mikroviļņu pārraides iekārtu izstrādātājs, ražotājs un 
izplatītājs. Sabiedrība piedāvā visaptverošus un izmaksu ziņā efektīvus bezvadu platjoslas savienojumu 
risinājumus digitālai balss un datu pārraidei fiksēto un mobilo tīklu operatoriem un datu pārraides 
pakalpojumu nodrošinātājiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā kā alternatīvu kabeļu tīkliem.  

Sabiedrības neto apgrozījums 2014./ 2015. finanšu gadā bija 12.25 miljoni EUR, kas ir par 226 
tūkstošiem, jeb par 1.9% lielāks nekā iepriekšējā 2013./ 2014. finanšu gadā. Sabiedrība pārskata gadā 
strādāja pie specifisku klientu vajadzību izzināšanas un identificēšanas, attīstot nišas produktu 
piedāvājumu. Papildus ieņēmumi tika gūti, izstrādājot specifisku klientu pieprasītu funkcionalitāti SAF 
Tehnika produktiem un sniedzot tehniskas konsultācijas tīklu plānošanā un izbūvē. Ir skaidri saskatāms 
pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras 
iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien 
vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan SAF Tehnika, gan tirgum kopumā. 

Eiropas un NVS reģiona apgrozījums bija par 9% lielāks nekā iepriekšējā finanšu gadā. Amerikas 
reģiona, kurā uzskaitām realizāciju gan Ziemeļu, gan Dienvidu, gan Centrālamerikas valstīs, apgrozījums 
veidoja 48% no gada apgrozījuma. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas bija par 9% lielāks. Būtisku 
ieguldījumu Sabiedrības produktu mārketingā ASV un Kanādā deva ASV esošais meitas uzņēmums 
“SAF North America”. Tā kā pieprasījums pēc SAF Tehnika produktiem Ziemeļamerikas tirgū arvien 
pieaug, no 2014. gada 1. oktobra pārdošana Ziemeļamerikas klientiem uzsākta no meitas uzņēmuma 
(līdz tam meitas uzņēmums nodrošināja produktu noliktavas un loģistikas pakalpojumus, realizācija visā 
pasaulē notika no mātes uzņēmuma). Apgrozījuma pieaugums Amerikas, Eiropas un NVS tirgos 
kompensēja 34% apgrozījuma kritumu Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā, kur bezvadu datu 
pārraides iekārtu tirgū joprojām ir ļoti sīva konkurence. 

Eksports veidoja 97.13% no apgrozījuma un bija 11.9 miljoni EUR. Pārskata periodā Sabiedrības 
produkcija tika eksportēta uz 89 pasaules valstīm.  

Lai veicinātu SAF zīmola atpazīstamību, iepazīstinātu esošos un potenciālos klientus ar SAF produktiem 
un risinājumiem, turpinājām aktīvi piedalīties nozīmīgākajās nozares izstādēs Eiropā, Amerikā un Āfrikā. 
Īpaši uzmanību pievēršot Spectrum Compact produktu sērijai, kā arī Sabiedrības jaunākajam produktam 
– pasaulē pirmajam kabatas formāta mikroviļņu signāla ģeneratoram - ierīcei, kas nepieciešama antenu 
uzstādīšanai un testēšanai, redzamības pārbaudei un dažādu mikroviļņu sistēmu analīzei un mērījumu 
veikšanai. 

Sabiedrības eksporta aktivitātes atbalstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) līdzfinansējot 
dalību daļā no nozares izstādēm.  

Atskaites periodā vislielākais pieprasījums bija pēc CFIP produktiem, no kuriem visvairāk tika pārdoti 
Lumina, Integra, FreeMile, un Marathon. Arvien lielāks pieprasījums ir pēc jaunākajiem produktiem - 
Spectrum Compact produktu sērijai – mēriekārtas datu pārraides tīklu inženieriem.  

Pārskata gadā SAF Tehnika veica tai par 50% piederoša uzņēmuma “SAF Services” atlikušo daļu 
atpirkšanu, tādējādi kļūstot par “SAF Services” 100% īpašnieku, Sabiedrība nākotnē plāno izmanot “SAF 
Services” citu, jaunu “SAF Tehnika” produktu virzīšanai Ziemeļamerikas tirgū. 

Sabiedrības neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz gada beigām (izņemot procentu izmaksas 
saistības) bija 3.76 miljoni EUR. Daļu brīvo naudas līdzekļu 1.89 miljonu EUR apmērā  Sabiedrība 
izvietojusi īstermiņa ieguldījumu veikšanai, līdz ar to Sabiedrības neto naudas plūsma par finanšu gada 
12 mēnešu laika posmu bija negatīva – 316 tūkstoši EUR. 

Pārskata gadā Sabiedrība investēja 422 tūkstošus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības 
iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.  

Sabiedrība noslēdza 2014./ 2015. finanšu gadu ar 1 223 tūkstošu EUR peļņu. 



 
A/S „SAF TEHNIKA”  
GADA PĀRSKATS 

PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2015. GADA 30. JŪNIJĀ 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 5

 

Vadības ziņojums (turpinājums) 
 
Izpēte un attīstība 

Sabiedrības ilgtermiņa pastāvēšanas priekšnosacījums un veiksmes faktors ir tās spēja nodrošināt 
nepārtrauktu produktu attīstību. Pārskata gadā turpinājās INTEGRA produktu līnijas  izstrāde paplašinot 
piedāvājumu dažādos frekfenču diapazonos, kā arī rasti risinājumi funkcionalitātes un kvalitātes rādītāju 
uzlabošanai un produktu ražošanas izmaksu samazinājumam. Saprotot klientu vēlmi samazināt datu 
pārraides iekārtu uzstādīšanas laiku un izmaksas, kā arī identificējot ērti lietojamu palīgierīču trūkumu 
tirgū, Sabiedrība turpināja darbu pie spektra analizatora Spectrum Compact jaunu versiju izstrādes. Ir 
radītas iestrādes jauniem produktiem. Pārskata periodā Sabiedrības produktu izstrādes projektiem tika 
piesaistīts līdzfinansējums no kompetences centra “LEO Pētījumu centrs” 404 tūkstošu EUR apjomā.  
 
Nākotnes perspektīvas 

SAF Tehnika ir uzņēmums, kas ilgstoši ir uzkrājis pieredzi un zināšanas mikroviļņu radio izstrādē un 
ražošanā. Atsaucoties uz pircēju pieprasījumu, kompānija spēj piegādāt izcilu, kvalitatīvu produktu 
plašam tirgum, kā arī veiksmīgi izstrādāt nišas risinājumus. Sabiedrība ir finansiāli stabila un spējīga 
pastāvēt šajos ekonomiskajos apstākļos. Sabiedrības uzdevums ir turpināt izstrādāt nākamās paaudzes 
datu pārraides iekārtas, fokusējoties uz funkcionalitātes attīstību, produktu izmaksu samazināšanu, 
klientu apmierinātību, efektīvu ražošanu un iekšējo procesu pilnveidošanu. Mērķis ir stabilizēt 
apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. 

Sabiedrība ir finansiāli stabila un pozitīvi raugās uz nākamo finanšu gadu, taču Sabiedrības valde atturas 
izteikt jebkādus paziņojumus par nākotnes pārdošanas apjomiem un finanšu rezultātiem. 

 
Valdes priekšlikums peļņas izlietojumam  

Sabiedrības Valde ierosina dividendēs izmaksāt 1 miljonu EUR, bet pārējos 223 tūkstošus EUR saglabāt 
kā uzņēmuma nesadalīto peļņu 
 
 
Valdes vārdā: 
 
 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 
 

  
  
  
 
Rīga, 2015. gada 29. oktobris  
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ZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU  
 
A/S „SAF Tehnika” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu 
sagatavošanu.  
 
Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 9. līdz 42. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma 
dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015. gada 30. jūnijā, tās 
darbības rezultātiem un naudas plūsmu par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā. 

 
Iepriekš minētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. 
To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu 
sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. 
 
A/S „SAF Tehnika” valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības 
aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. 
Valde ir arī atbildīga par Latvijas valsts likumdošanas prasību izpildi. 
 
Valdes vārdā: 
 
 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Rīga, 2015. gada 29. oktobris  
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Neatkarlgu revidentu zi4oj ums

A/S ,,SAF Tehnika" akcionãriem

Zigojums par finan5u pãrskatiem

Fsam veikuõi pievienoto A/S ,,SAF Tehnika" (turpmãk ,,Sabiedrlba,,) finansu pãrskatu, kas
ietver finan5u stZivokfa pãrskatu 2015. gada 30. jänija, pef4as un zaudëjumu parskãtu un pãrëjo
visaptvero5o ienãkumu pãrskatu, pa5u kapitãla izmai¡u pãrskatu un naudas plúsmas paiskatu
par gadu, kas noslëdzds 2015. gada 30. jünijã, kã arI pielikuma, kas ietver butiskako
grãmatvedïbas politiku aprakstu un citas paskaidrojo5as piezlmes, no 9. lldz 42. lappusei,
revlziju.

Vadîbas atbildîba par finaníu parskatiem

VadÏba ir atbildr-ga par 5o finanSu pãrskatu sagatavo5anu un informãcijas patiesu uzrãdÎðanu
saska$ã ar Eiropas Savienlbã apstiprinãtajiem Starptautiskajiem finan5u pãrskatu standartiem un
tãdas iek5êjãs kontroles izveido5anu, kãda pëc vadTbas domãm ir nepieCie5ama,lai nodroðinãtu
finan5u pãrskatu, kas nesatur btitiskas neatbilstÏbas ne krãpSanas, ne k!üdas rezultdtã,
sagatavoSanu.

Revidentu atbildlba

Mës esam atbild-rgi par revidentu atzinuma snieg5anu par Siem fînan5u pãrskatiem, pamatojoties
uz veikto revZiju. Revïzija tika veikta saskaçã ar Starptautiskajiem revlzijas standartiem. $ie
standartinosaka, ka mums ir jãievëro spëkã esoðãs ëtikas prasÏbas un revlzijajãplãno un jãveic
tã, lai iegtitu pietiekamu pãrliecÏbu, ka fìnanSu pãrskatos nav bütisku neatbilst-rbu.

Rev-rzijas laikã tiek veiktas proceduras, lai iegütu revÏzijas pierãd-rjumus par finansu pãrskatos
uzr-adttajam summãm un atklãto informãciju. Piemëroto procedüru lzvéle ir atkan-ga no mäsu
sprieduma, ieskaitot risku novërtëjumu attiecrba uz butislam neatbilstÏbãm finanðí pãrskatos,
kas var pastãvët krãpðanãs vai kfädu dõ1. Veicot ðo risku novërtëjumu, mes apsvetu. i"kðc¡at
kontroles sistëmu, kas saist-tta ar SabiedrÏbas finan5u pãrskatu sagatavo5anu un informãcijas
patiesu atspogufoðanu, ar mër[<i piemërot pastãvo5ajiem apstalfiem atbilstoSas rev-nijas
procedtiras, bet nevis lai sniegtu atzinumu par Sabiedr-rbas iek5ëjãs kontroles efektivitáti.
RevTzija ietver arÍ pielietoto grãmatvedrbas politiku un Sabiedr-rbas vadlbas izdarÍto
grãmatvedlbas aple5u pamatotTbas, kã arÏ finan5u pãrskatos sniegtãs informãcijas vispãrõju
izvërtõjumu.

Mës uzskatãm, ka iegütie rev-rzijas pierãdrjumi dod pietiekoðu un atbilstoðu pamatojumu mtisu
atzinumam.

KPMG Balt¡cs SlA, Latvüå reöistrëta sab¡edñba ar ¡erobe¿otu
atbildibu un KPMG neatkañgu dafibfimu, kuras sa¡sfitâs ar Sveices
uz0ëmumu KPMG lntemat¡onal Cooperative (KPMG lnlemational),
tikla dâlibf¡ma.



tM

Atzinums

Mäsuprãt, finan5u pãrskati sniedz skaidru un patiesu priek5statu par Sabiedr-rbas finansiãlo
stãvokli 2015. gada 30. jänijã un par tãs darbïbas finanðu rezultãtiem un naudas pläsmu pãrskata
gadã saska4ã ar Eiropas Savienïbã apstiprinãtajiem Starptautiskajiem finan5u pãrskatu
standartiem.

Zi4ojums saska4â ar citu normativo aktu praslbâm

Bez tam müsu atbildfua ir pãrbaud-rt vadÎbas zi4ojumã, kas atspogufots no 4. lldz 5. lapai,
ietvertãs grãmatvedlbas informãcijas atbilsUbu finanðu pãrskatiem. Sabiedr-rbas vadlba ir
atbildlga par vadTbas zi4ojuma sagatavo5anu. Mäsu darbs attiecibã uz vad|tbas ziqojumu tika
ierobeZots augstãk minëtajã apjomã, un mës neesam pãrbaudr]u5i nekãdu citu informãciju kã
tikai to, kas ietverta no SabiedrTbas finan5u pãrskatiem. Mäsuprãt, vadïbas zi4ojumã ietvertã
informãc ij a atb i I st finan 5u pãrskato s uzradttaj ai inform ãc ij ai.

KPMG Baltics SIA
Licence Nr. 55

Armine Movsisjana
Valdes locekle
Zvérinãta revidente
Sertifikãta Nr. 178
Rïga, Latvija
2015. gada 29. oktobrl
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Finanšu stāvokļa pārskats 
  30. jūnijā 

 Piezīme 2015 2014 
  EUR EUR 
AKTĪVI    
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Pamatlīdzekļi 6 594 408 520 822 
Nemateriālie aktīvi  6 186 092 208 171 
Ieguldījumi meitas sabiedrību un kopuzņēmumu kapitālā 7 32 893 61 745 
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 7 2 148 1 188 
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi 9 18 303 53 526 
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa aktīvs  13 78 266 98 684 

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi  912 110 944 136 

Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 8 4 470 897 4 498 753 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 26 118 69 194 
Pircēju un pasūtītāju parādi 9 952 143 1 890 122 
Radniecīgo sabiedrību parādi 9 862 014 44 393 
Citi debitori 10 348 047 261 620 
Nākamo periodu izmaksas  71 413 108 822 
Aizdevumi 29 - 180 581 
Noguldījumi bankās 11 1 893 735 - 
Nauda un naudas ekvivalenti 12 3 762 995 4 078 828 

Kopā apgrozāmie līdzekļi  12 361 362 11 132 313 
Kopā aktīvi  13 273 472 12 076 449 
    
PAŠU KAPITĀLS    
Akciju kapitāls 14  4 158 252 4 226 185 
Akciju emisijas uzcenojums  2 851 725 2 851 725 
Citas rezerves  8 530 - 
Nesadalītā peļņa   4 384 016 3 279 953 

Kopā pašu kapitāls   11 402 523 10 357 863 

    
SAISTĪBAS    
Īstermiņa saistības    
Parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem 15 624 386 880 883 
Uzkrājumi 15 18 211 14 643 
Pārējās saistības 15 934 486 684 961 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām  4 311 25 908 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 26 134 433 - 
Aizņēmumi 16 8 375 6 781 
Nākamo periodu ienākumi 17 146 747 105 410 

Kopā saistības  1 870 949 1 718 586 
Kopā pašu kapitāls un saistības  13 273 472 12 076 449 

Pielikumi no 14. līdz 42. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Valdes vārdā, 

 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 

  

Rīga, 2015. gada 29. oktobris  
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins un pārējo visaptverošo ienākumu pārskats 
 

  Par gadu, kas noslēdzās 
30. jūnijā 

 Piezīme 2015  2014 
  EUR  EUR 
     
Neto apgrozījums 18  12 252 138  12 025 751 
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 19 (8 571 032)  (9 272 062) 

Bruto peļņa  3 681 106  2 753 689 
 
Pārdošanas un mārketinga izmaksas 

 
20 (1 891 458)  (1 982 730) 

Administrācijas izmaksas 21 (1 040 517)  (795 836) 

Saimnieciskās darbības peļņa/ (zaudējumi)   749 131  (24 877) 
     
Citi ienākumi 
Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

22 
7 

471 173 
(43 984) 

 330 149 
(36 568) 

     
Finanšu ienākumi 23 237 461  19 411 
Finanšu izmaksas 24 -  (144 680) 

Neto finanšu ienākumi/ (izmaksas)  237 461  (125 269) 

Peļņa pirms nodokļiem   1 413 781  143 435 
     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 25 (190 911)  (24 510) 

Pārskata gada peļņa  
1 222 870  118 925 

Pārējie visaptverošie ienākumi   -  - 
Visaptverošie ienākumi  kopā  1 222 870  118 925 

     
Peļņa uz vienu akciju, kas attiecināma uz Sabiedrības akcionāriem 
(izteikta EUR uz vienu akciju) 
 

       

– pamata un koriģētā peļņa uz vienu akciju  
 

 27 0.412  0.040 

 

Pielikumi no 14. līdz 42. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

Valdes vārdā, 

 

 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 

 
 

 

Rīga, 2015. gada 29. oktobris 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 
 

 
Akciju 

kapitāls 

Akciju 
emisijas 

uzcenojums 
Citas 

rezerves 
Nesadalītā  

peļņa Kopā 
 EUR EUR EUR EUR EUR 
      

Atlikums 2013. gada 30. jūnijā 4 226 185 2 851 725 - 3 161 028 10 238 938 

Darījumi ar īpašniekiem, kas 
atzīti pašu kapitālā - - - - - 

Visaptverošie ienākumi kopā - - - 118 925 118 925 

Pārskata gada peļņa - - - 118 925 118 925 

Pārējie visaptverošie ienākumi - - - - - 

Atlikums 2014. gada 30. jūnijā 4 226 185 2 851 725 - 3 279 953 10 357 863 

Darījumi ar īpašniekiem, kas 
atzīti pašu kapitālā (67 933) - 8 530 (118 807) (178 210) 

Dividendes par 
2013./ 2014. gadu - - - (118 807) (118 807) 

   Akciju denominācija (67 933) - 8 530 - (59 403) 

Visaptverošie ienākumi kopā - - - 1 222 870 1 222 870 

Pārskata gada peļņa - - - 1 222 870 1 222 870 

Pārējie visaptverošie ienākumi - - - - - 

Atlikums 2015. gada 30. jūnijā 4 158 252 2 851 725 8 530 4 384 016 11 402 523 

 

Pielikumi no 14. līdz 42. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 

Valdes vārdā, 
 
 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 

 
 

 
 

  
  

Rīga, 2015. gada 29. oktobris 
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Naudas plūsmas pārskats 

 Piezīme Par gadu, kas noslēdzās 
30. jūnijā 

  2015 2014 
  EUR EUR 

Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem  1 413 781 143 435 

Korekcijas:    

- pamatlīdzekļu nolietojums  6 290 664 323 756 

- nemateriālo aktīvu amortizācija 6 79 572 84 085 

- izmaiņas krājumu novērtējuma korekcijā 8 20 473 (147 159) 

- izmaiņas uzkrājumos garantijām 15 3 568 (2 049) 

- izmaiņas uzkrātajās saistībās par neizmantotiem 

atvaļinājumiem  15 27 009 3 179 

- izmaiņas uzkrājumos bonusiem  - (71 144) 
- izmaiņas uzkrājumos nedrošiem debitoriem 21 (51 950) (24 707) 
- procentu ienākumi  23 (734) (19 411) 
- valsts dotācijas 22 (432 130) (297 609) 
- (peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  (7 237) 6 005 
- zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu 

pārvērtēšanas 
 

43 984 36 568 

Saimnieciskās darbības peļņa/ (zaudējumi) pirms 

apgrozāmā kapitāla izmaiņām 

 

1 387 000 34 949 

Krājumu samazinājums/ (pieaugums)  7 383 (99 799) 

Debitoru samazinājums/ (pieaugums)   184 000 933 169 

Kreditoru pieaugums/ (samazinājums)  54 953 (108 382) 

Nauda pamatdarbības rezultātā  1 633 336 759 937 

Valsts dotācijas  22 406 643 111 957 

Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 26  (1 598)  (69 194) 

Ārvalstīs samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis 25 (34 580) - 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  2 003 801 802 700 

    

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     

Pamatlīdzekļu iegāde   (364 480) (155 456) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  7 467 48 

Nemateriālo aktīvu iegāde  (57 493) (86 168) 

Procentu ienākumi  1 315 24 345 

Līdzdalība citu uzņēmumu kapitālā  (960) - 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā  (15 132) (29 851) 

Izsniegti aizdevumi  - - 

Saņemta aizdevumu atmaksa  180 000 180 000 

Neto saņemta nauda no noguldījumiem bankās/ 

(veikti noguldījumi bankās) 

 

(1 893 735) 590 581 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (2 143 018) 523 499 

 
Pielikumi no 14. līdz 42. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats (turpinājums) 

 Pielikumi Par gadu, kas noslēdzās 
30. jūnijā 

  2015 2014 

  EUR EUR 

Finansēšanas darbības naudas plūsma    

(Atmaksātie)/ saņemtie aizņēmumi  1 594 (7 300) 

Izmaksātās dividendes  (118 807) - 

Izmaksāts akciju denominācijas rezultātā  (59 403) - 

Finansēšana darbības neto naudas plūsma  (176 616) (7 300) 

    

Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums  (315 833) 1 318 899 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā   4 078 828 2 759 929 

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās  12 3 762 995 4 078 828 

 

Pielikumi no 14. līdz 42. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 

 
 

Valdes vārdā, 
 
 
Normunds Bergs 
Valdes priekšsēdētājs 

 
 
 

  

Rīga, 2015. gada 29. oktobris 
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Finanšu pārskatu pielikumi 
 

1. Vispārīga informācija 

 
A/S „SAF Tehnika” (Sabiedrība) nodarbojas ar mikroviļņu radio datu pārraides aparatūras izstrādi, 
ražošanu un pārdošanu, piedāvājot alternatīvu kabeļu kanāliem. Sabiedrība piedāvā produktus mobilo 
tīklu operatoriem, informācijas pakalpojumu piegādātājiem (tādiem kā interneta pakalpojumu 
sniedzējiem un telekomunikāciju uzņēmumiem), valsts institūcijām un privātiem uzņēmumiem. 

Sabiedrības piedāvāto produktu un pakalpojumu pieprasījuma veicināšanu, mārketingu, tirgus izpēti, 
jaunu klientu piesaisti un tehnisko atbalstu Ziemeļamerikas reģionā nodrošina tai 100% piederošs meitas 
uzņēmums „SAF North America” LLC.  

2012. gada augustā savu darbību Ziemeļamerikas reģionā uzsāka vēl viens uzņēmums – „SAF Services” 
LLC, kurā Sabiedrība bija 50% daļu īpašnieks (kopuzņēmums). „SAF Services” LLC  izveides mērķis ir 
piedāvāt vietējiem klientiem pakalpojumus datu pārraides tīklu izveidē un ilgtermiņa apkalpošanā un 
pārvaldībā. “SAF Services” LLC uzbūvētais testa tīkls ar “SAF Tehnika” AS aparatūru tika realizēts 
veiksmīgi un klients to atzina par atbilstošu definētajām prasībām, bet sadarbības līgums netika noslēgts, 
un “SAF Services” LLC nav spējis gūt ieņēmumus no veiktajām investīcijām. Turpmāka šī biznesa 
virziena attīstība ASV līdz ar to tika iesaldēta un uzņēmuma dibinātājs “STREAMNET” OU pārtrauca 
kopsadarbību. 2015. gada aprīlī Sabiedrība kļuva par „SAF Services” LLC daļu 100% īpašnieku. Abi 
minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Kolorado štatā. 

Sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. Tās juridiskā adrese ir Ganību dambis 24a, Rīga, Latvija.  

Sabiedrības akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga vērtspapīru biržā, Latvijā. 

Šie finanšu pārskati ir apstiprināti valdes sēdē 2015. gada 29. oktobrī. Finanšu pārskati tiks iesniegti 
apstiprināšanai akcionāru sapulcē. Akcionāriem ir tiesības noraidīt vadības sagatavotos un iesniegtos 
finanšu pārskatus un pieprasīt jaunu finanšu pārskatu sagatavošanu.  
 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 
 
Šie finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz zemāk minētajiem grāmatvedības uzskaites un 
novērtēšanas principiem. Šie principi ir izmantoti iepriekšējos gados, ja vien nav norādīts citādi. 

Šie ir Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati, kur ieguldījumi meitas sabiedrībās un kopuzņēmumos ir 
atspoguļoti iegādes izmaksās, atskaitot vērtības samazināšanos. Sabiedrības konsolidētie finanšu 
pārskati tiks gatavoti atsevišķi. Iepriekšējie atsevišķie un konsolidētie pārskati tika sagatavoti par finanšu 
gadu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā, un ir pieejami Sabiedrības ofisā Ganību dambī 24a, Rīgā, 
Latvijā un Sabiedrības mājas lapā: www.saftehnika.com. 
 

A Grāmatvedības pamatprincipi 
 

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienības apstiprinātajiem Starptautiskajiem 
finanšu pārskatu standartiem (SFPS).  
Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu uzskaites metodi (arī pārdošanai 
pieejamiem finanšu instrumentiem, jo to patieso vērtību nav iespējams noteikt).  
 

Jauni standarti un interpretācijas 

 

Standarti, grozījumi un interpretācijas, kas stājušies spēkā pirmo reizi ir piemērojami finanšu pārskatu 

par gadu, kas noslēdzas 2015. gada 30. jūnijā, sastādīšanā. 

(i) 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” (2011) 

10. SFPS (2011) iepazīstina ar jaunu kontroles modeli, kura pamatprincipi paredz, ka ir jānosaka, vai 
Sabiedrībai ir vara pār uzņēmumu, kuros veikti ieguldījumi, vai tas ir pakļauts mainīgas atdeves riskam, 
vai tam ir tiesības saņemt mainīgu peļņu no ieguldījuma šajā uzņēmumā un vai tam ir iespējas izmantot 
varu, lai ietekmētu šīs peļņas apmēru. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Saskaņā ar 10. SFPS pārejas noteikumiem (2011) Sabiedrība pārskatīja kontroles secinājumus attiecībā 
uz tā ieguldījumiem. Sabiedrība secināja, ka, ieviešot jaunos 10. SFPS (2011) noteikumus, kontroles 
novērtējumā izmaiņu nav. 

(ii) 11. SFPS „Kopīgas struktūras” 

Saskaņā ar 11. SFPS kopuzņēmuma struktūra ir svarīgs, bet vairs ne galvenais faktors, pēc kura nosaka 
kopuzņēmuma veidu un tā uzskaiti. 

 Sabiedrības ieguldījums kopīgā darbībā, kurā pusēm ir tiesības uz aktīviem un pienākumi attiecībā 
uz saistībām, tiks uzskaitīts atbilstoši Sabiedrības dalībai šajos aktīvos un saistībās. 

 Sabiedrības ieguldījums kopuzņēmumā, kas ir struktūra, kurā pusēm ir tiesības uz neto aktīviem, 
tiks uzskaitīts pēc pašu kapitāla metodes. 

Uz 2015. gada 30. jūniju Sabiedrība nav viena no pusēm nevienā kopīgā struktūrā.  

(iii) 12. SFPS: "Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos" 

12. SFPS ir apkopotas visas informācijas atklāšanas prasības par sabiedrības ieguldījumu meitas 
sabiedrībās, kopīgās struktūrās, asociētajos uzņēmumos un nekonsolidētajās strukturētajās 
sabiedrībās.  Saskaņā ar 12. SFPS prasībām Sabiedrībai ir jāuzrāda paplašināta informācija par tās 
ieguldījumiem meitas sabiedrībās (7. piezīme). 

(iv) 21. SFPIK "Nodevas" (piemērojams pārskata periodiem, kas sākās 2014. gada 17. jūnijā vai 
vēlāk) 

Šajā interpretācijā ir sniegti norādījumi attiecībā uz saistības radošā notikuma identificēšanu un laiku, 
kad atzīt saistības apmaksāt valsts noteiktas nodevas. Interpretācijā ir noteikts, ka saistības radošais 
notikums ir notikums, kas rada nepieciešamību maksāt nodevu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un 
tādējādi saistības apmaksāt minēto nodevu jāatzīst brīdī, kad ir iestājies šis notikums. Saistības 
apmaksāt nodevu tiek atzītas pieaugošā veidā, ja saistības radošais notikums notiek ilgākā laika periodā. 
Ja saistības radošo notikumu veido minimāla aktivitātes sliekšņa sasniegšana, saistības atzīst brīdī, kad 
tiek sasniegts minimālais aktivitātes slieksnis. Interpretācijā ir noteikts, ka uzņēmumam nevar būt 
pienākuma maksāt nodevu, kuru radīs tā darbošanās nākotnes periodā, jo uzņēmums būs ekonomiski 
spiests turpināt darbību šajā nākotnes periodā. Šai interpretācijai nav būtiskas ietekmes uz finanšu 
pārskatiem. 

(v) Citi standartu papildinājumi 

Turpmāk aprakstītie standartu papildinājumi, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī, nekādā veidā nav 
ietekmējuši šos konsolidētos finanšu pārskatus. 

 Grozījumi 32. SGS attiecībā uz finanšu aktīvu un finanšu saistību savstarpējo ieskaitu  

 Grozījumi 36. SGS attiecībā uz informācijas uzrādīšanu par nefinanšu aktīvu atgūstamo vērtību  

 Grozījumi 39. SGS attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu pārjaunošanu un risku ierobežošanas 
uzskaites turpināšanu  

 

B Ārvalstu valūtu pārvērtēšana  
 
(a) Funkcionālā un uzrādīšanas valūta 

2014. gada 1. janvārī Latvijas Republika pievienojās eirozonai un Latvijas lats, kas iepriekš bija 
Sabiedrības funkcionālā valūta, tika nomainīts uz euro. Tā rezultātā, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, 
Sabiedrības finanšu grāmatvedības uzskaite tiek veikta euro un finanšu pārskati tiek sagatavoti un 
uzrādīti euro.  
 
(b) Darījumi un atlikumi 

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – euro (EUR). Darījumi 

ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti Sabiedrības funkcionālajā valūtā  pēc darījuma dienā spēkā 

esošā Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa. Šo darījumu veikšanas un monetāro 

aktīvu un saistību, kas izteikti ārvalstu valūtās, pārrēķināšanas rezultātā gada beigās radusies peļņa vai 

zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

Visi monetārie aktīva un pasīva posteņi pārrēķināti Sabiedrības funkcionālajā valūtā pēc Eiropas 

Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa pārskata gada pēdējā dienā. Visi nemonetārie aktīva 

un pasīva posteņi, tiek uzskaitīti Sabiedrības funkcionālajā valūtā Eiropas Centrālās bankas 

publicētā euro atsauces kursa, kāds tas bija spēkā darījuma dienā.  

 30.06.2015. 30.06.2014. 

1 USD 1.118900 1.365800 

1 GBP 0.711400 0.801500 

 

C Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. 

Iegādes vērtība iekļauj izmaksas, kas ir tieši saistītas ar pamatlīdzekļu iegādi. Šādas izmaksas ietver 

pamatlīdzekļu aizvietošanas izmaksas, ja tiek izpildīti aktīva atzīšanas kritēriji. 

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos tiek kapitalizēti un atspoguļoti kā pamatlīdzekļi. Šo aktīvu 

nolietojums tiek aprēķināts īsākajā no to lietderīgās lietošanas laika vai nomas perioda laika izmantojot 

lineāro metodi.  

Ja atsevišķu pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiki atšķiras, tie tiek uzskaitīti kā atsevišķas 

pamatlīdzekļu sastāvdaļas.  

Pamatlīdzekļa daļas aizvietošanas gadījumā tās izmaksas tiek atzītas lietas esošajā vērtībā, ja ir 
iespējams, ka nākotnes ekonomiskie labumi, kas izriet no šīs pamatlīdzekļa daļas, tiks novirzīti 
Sabiedrībai, un šīs izmaksas var ticami novērtēt. Ikdienas pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumus uzrāda 
peļņā vai zaudējumos brīdī, kad tie ir radušies.  

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā 

tās ir radušās. 

Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laikā, lai 
norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas laika 
beigās, izmantojot šādas likmes:  

 % gadā 

Tehnoloģiskās iekārtas 25  

Transporta līdzekļi 20 

Pārējās iekārtas un aprīkojums 20 - 50 
 

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no 
kapitālo uzlabojumu lietderīgās izmantošanas laika un nomas perioda. 
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un, ja nepieciešams, 
koriģēti katra pārskata gada pēdējā dienā. Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir 
augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa uzskaites vērtība tiek norakstīta līdz tā 
atgūstamai vērtībai (skat. F punktu). 
 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti, salīdzinot ieņēmumus no izslēgšanas 
ar pamatlīdzekļa uzskaites vērtību, un iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
 

D Nemateriālie aktīvi 
 

(a) Preču zīmes un licences 

Preču zīmēm un licencēm ir noteikts lietderīgās izmantošanas laiks, un tās tiek uzrādītas to iegādes 

vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un vērtības samazinājumu. Amortizācija tiek aprēķināta, 

izmantojot lineāro metodi, lai sistemātiski sadalītu preču zīmju un licenču izmaksas to lietderīgās 

izmantošanas laikā, kas parasti ir trīs gadi. 

 (b) Datorprogrammas 
Iegādāto datorprogrammu licences tiek kapitalizētas, pamatojoties uz to iegādes un uzstādīšanas 
izmaksām. Licences tiek amortizētas to paredzamajā lietošanas laikā, kas parasti ir četri gadi. 
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E Pētniecības un attīstības izmaksas 
 

Pētniecības izmaksas tiek iekļautas kā izdevumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad tie radušies. 
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 to izmantot vai pārdot, 
un ja Sabiedrība var pierādīt, ka šis aktīvs radīs nākotnes saimnieciskos labumus, kā arī aktīva 
pabeigšanai attīstības laikā radušās izmaksas. Pēc attīstības izmaksu sākotnējās atzīšanas tiek 
piemērota nepieciešamo resursu pieejamību un spēju ticami novērtēt izmaksu metodi, saskaņā ar kuru 
aktīvs tiek uzskaitīts tā izmaksu vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un jebkādu vērtības 
samazinājumu. Jebkādas kapitalizētās izmaksas tiek amortizētas periodā, kurā paredzēts realizēt ar 
attiecīgo projektu saistītos aktīvus. 

 

F Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums  
 

Nemateriālie aktīvi, kas nav nodoti ekspluatācijā vai kuriem nav noteikts lietderīgās izmantošanas laiks, 

netiek amortizēti, un to vērtība tiek pārskatīta katru gadu.  

Turklāt, Sabiedrība katrā finanšu stāvokļa pārskata datumā novērtē, vai nepastāv pazīmes, kuras 

liecinātu, ka nolietojumam vai amortizācijai pakļautajiem pamatlīdzekļiem un nemateriāliem aktīviem un 

citiem ilgtermiņa aktīviem, izņemot krājumus un atliktā nodokļa aktīvu, varētu būt samazinājusies 

vērtība. Ja tiek konstatēts, ka šādas pazīmes pastāv, tiek aplēsta aktīva atgūstamā summa. 

Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva vai tā naudu ienesošās vienības 

uzskaites summa pārsniedz tā atgūstamo summu. Naudu ienesošā vienība ir mazākā nosakāmā aktīvu 

grupa, kas rada naudas plūsmu, kura ir neatkarīgas no citiem aktīviem un grupām. Zaudējumi no 

vērtības samazināšanās tiek atzīti peļņā vai zaudējumos. Zaudējumus no vērtības samazināšanās, kas 

atzīti attiecībā uz naudu ienesošām vienībām, attiecina, lai proporcionāli samazinātu šajā vienībā 

(vienību kopumā) ietilpstošo aktīvu bilances vērtību. 

Aktīva vai naudu ienesošās vienības atgūstamā summa ir lielākā no tā izmantošanas vērtības vai 

patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas. Novērtējot izmantošanas vērtību, aplēstās nākotnes 

naudas plūsmas tiek diskontētas līdz to pašreizējai vērtībai, izmantojot pirms-nodokļu diskonta likmi, 

kura atspoguļo valūtas tirgus vērtējumu naudas vērtībai laikā un aktīvam vai naudu ienesošai vienībai 

raksturīgos riskus, sakarā ar kuriem nākotnes naudas plūsmas aplēses nav koriģētas. 

Visi Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumi ir attiecināmi uz divām  naudu ienesošām vienībām, kas 

norādītas kā Sabiedrības darbības segmenti (skatīt 18. piezīmi). Nav identificētas pazīmes, kas liecinātu 

par vērtības samazinājuma esamību. 

Zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu vērtības samazināšanās, kas atzīti iepriekšējos periodos, tiek pārskatīti 

katrā finanšu stāvokļa pārskata datumā, lai noteiktu, vai nepastāv pierādījumi tam, ka zaudējumi ir 

samazinājušies vai vairs nepastāv. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atceļ, ja ir veiktas izmaiņas 

aplēsēs, kas izmantotas atgūstamās summas noteikšanai. Zaudējumus no vērtības samazināšanās 

atceļ vienīgi tādā apmērā, par cik attiecīgā aktīva uzskaites vērtība nepārsniedz to uzskaites vērtību, 

atskaitot nolietojumu, kura tiktu noteikta, ja zaudējumi no vērtības samazināšanās netiktu atzīti. 

 

G Segmenti  
 

Informācija par sabiedrības darbības segmentiem ir sniegta 18. piezīmē. Segmenta rezultāti, kas tiek 
ziņoti Sabiedrības vadītājam, ietver tieši uz segmentu attiecināmus posteņus, kā arī posteņus, ko var 
pamatoti attiecināt uz segmentu. Neattiecinātie posteņi, galvenokārt, ietver uz Sabiedrības 
administrāciju attiecināmos aktīvus, administrācijas izmaksas un nodokļu aktīvus un saistības. 
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H Valsts dotācijas 
 

Valsts dotācijas atzīst, ja pastāv pamatota pārliecība, ka dotācijas tiks saņemtas un ka Sabiedrība 
ievēros visus ar šīm dotācijām saistītos nosacījumus. Valsts dotācijas tiek sistemātiski atzītas kā 
ienākumi attiecīgajos periodos, lai salāgotu tās ar kompensējamajām izmaksām, attiecīgi atzīstot 
debitoru parādu. Ja valsts dotācijas saistītas ar aktīviem, šīs dotācijas to patiesajā vērtībā jāuzrāda 
nākamo periodu ienākumu kontā, kura apmērs attiecīgā aktīva lietderīgās izmantošanas laikā 
jāsamazina, reizi gadā ieskaitot peļņas vai zaudējumu aprēķinā vienādas summas.  

Starp “SAF Tehnika” AS un “LEO Pētījumu centrs” SIA noslēgtā līguma ietvaros tiek realizēts sadarbības 
projekts „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”, par kuru 
realizāciju “LEO Pētījumu centrs” SIA ir noslēdzis līgumu ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra”, paredzot projekta realizācijai piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda 
finansējumu. Augstākminētā projekta ietvaros “SAF Tehnika” AS realizē trīs individuālos pētījumus jaunu 
produktu izstrādei. Projektu īstenošanai šo aktivitāšu ietvaros tiek līdzfinansētas izmaksas projektā 
iesaistīto darbinieku darba algām un citām ar konkrēto projektu realizāciju saistītām izmaksām.  Projekti 
tiks realizēti gada laikā. Saņemtais līdzfinansējums attiecas uz saistītām izmaksām, kas atzītas peļņas 
zaudējumu aprēķinā un pārējo visaptverošo ienākumu pārskatā, un līdz ar to tiek atzīts kā ieņēmumi, lai 
kompensētu radušās izmaksas. Gadījumā, ja līdzfinansējums ir piešķirts, bet nauda nav vēl saņemta, 
tas tiek atzīts kā debitoru parāds finanšu stāvokļa pārskatā citu debitoru sastāvā. 

 

I Krājumi 
 

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, 
izmantojot pirmais iekšā, pirmais ārā (FIFO) metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības 
darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot pārdošanas izmaksas. Gatavā produkcijas 
un nepabeigto ražojumu pašizmaksa iekļauj attiecinātās izejvielu, personāla un nolietojuma izmaksas.  

 

J Finanšu instrumenti 
 

Sabiedrības finanšu instrumenti sastāv no pircēju un pasūtītāju parādiem, ieguldījumiem meitas 
sabiedrību un kopuzņēmumu pamatkapitālā, ieguldījumiem citu uzņēmumu kapitālā, pārējiem 
debitoriem, naudas un naudas ekvivalentiem, aizdevumiem un aizņēmumiem, parādiem piegādātājiem 
un pārējiem kreditoriem un atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā 
tiek klasificēti kā pārdošanai pieejami. Visi pārējie finanšu aktīvi, izņemot ieguldījumus meitas sabiedrību 
un kopuzņēmumu pamatkapitālā un atvasinātos finanšu instrumentus, ir klasificēti kā aizdevumi un 
debitoru parādi, bet saistības – kā amortizētajā pašizmaksā novērtētas saistības. 

Sabiedrības finanšu instrumentus, neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus, sākotnēji atzīst patiesajā 
vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījumu izmaksas datumā, kad tie ir radušies.  

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 saistību atzīšana tiek pārtraukta, ja Sabiedrības līgumā 
noteiktās saistības izbeidzas vai tiek izpildītas vai anulētas. 

Aizdevumi, debitoru parādi un citi parādi 

Aizdevumi, debitoru parādi un citi parādi ir neatvasinātie finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu 
maksājumu grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek kotēti un kuri netiek turēti tirdzniecībai. Aizdevumi un 
debitoru parādi tiek uzrādīti amortizētajā pašizmaksā, atskaitot uzkrājumus aplēstajām neatgūstamajām 
summām. Amortizētā pašizmaksa tiek noteikta piemērojot efektīvās procentu likmes metodi, atskaitot 
zaudējumus no vērtības samazināšanās. Efektīvā procentu likme ir likme, ko izmanto, lai precīzi 
diskontētu plānotās nākotnes izejošās un ienākošās naudas plūsmas finanšu aktīva lietošanas laikā.  
Aprēķinot efektīvo procentu likmi, Sabiedrība aplēš nākotnes naudas plūsmas apsverot visus finanšu 
instrumentu līgumu nosacījumus. Uzkrājumi vērtības samazinājumam un šaubīgajiem debitoriem tiek 
veidoti, ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība tos neatgūs noteiktajā atmaksas termiņā.  
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J Finanšu instrumenti (turpinājums) 
 
Debitora ievērojamas finansiālas grūtības, iespēja, ka debitors kļūs maksātnespējīgs vai tiks finansiāli 
reorganizēts, kā arī maksājumu neveikšana vai termiņu pārkāpšana tiek uzskatīti par vērā ņemamiem 
indikatoriem, kas norāda uz aizdevumu vai pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazināšanos. 
Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem tiek aprēķināti kā starpība starp aktīvu uzskaites vērtību un aprēķināto 
nākotnes naudas plūsmu, kas tiek diskontēta ar sākotnējo, spēkā esošo procentu likmi.  

Aktīva uzskaites vērtība tiek samazināta un zaudējumi tiek atzīti peļņā vai zaudējumos. Situācijā, ja 
aizdevums, debitoru parādi un citi parādi nav atgūstami, tie tiek norakstīti.  

Pārdošanai pieejami finanšu ieguldījumi 

Pārdošanai pieejamos finanšu ieguldījumus iegādājas turēšanai uz nenoteiktu laika periodu. Finanšu 
ieguldījumi, kuriem nav noteiktas tirgus vērtības aktīvajā tirgū un kuru patieso vērtību nevar droši noteikt, 
tiek uzrādīti iegādes vērtībā. Visi pārējie pārdošanai pieejamie finanšu ieguldījumi tiek atspoguļoti to 
patiesajā vērtībā.  

Peļņa vai zaudējumi no pārdošanai pieejamo vērtspapīru patiesās vērtības izmaiņām tiek atzīti un 
atspoguļoti citos visaptverošajos ienākumos, izņemot vērtības samazināšanās zaudējumus līdz brīdim, 
kad tiks pārtraukta finanšu aktīva atzīšana; pēc tam peļņas un zaudējumu kopējā summa, kura iepriekš 
tika atzīta citos visaptverošajos ienākumos, tiek atzīta peļņā vai zaudējumos.  

Saistības 

Saistības sākotnēji tiek atzītas patiesajā vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījumu izmaksas,  un pēc 
tam atspoguļoti amortizētajā vērtībā, izmantojot efektīvo procentu likmi.  

Atvasināto finanšu instrumentu grāmatvedībās politikas aprakstu skatīt 3.(2) piezīmē. 
 

K Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas atlikumiem bankas kontos un noguldījumiem, kā arī 
citām īstermiņa investīcijām ar augstu likviditāti un sākotnējo termiņu līdz trīs mēnešiem vai mazāk. 
 
L Akciju kapitāls 

Parastās akcijas tiek klasificētas kā pašu kapitāls. Izmaksas, kas tieši attiecināmas uz jaunu akciju 
emisiju, tiek atskaitītas no akciju emisijas uzcenojuma.  

 

M Pārskata gada un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Ienākuma nodoklis sastāv no pārskata gada aprēķinātā un atliktā nodokļa.  

Aprēķinātais pārskata gada nodoklis ietver paredzamo nodokļa maksājumu no gada apliekamā 

ienākuma, kas aprēķināts, izmantojot nodokļu likmes, kuras ir spēkā bilances datumā, un korekcijas 

maksājamos nodokļos, kuras attiecas uz iepriekšējiem gadiem. 

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp 

aktīvu un pasīvu vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Tomēr, ja 

atliktais nodoklis rodas no sākotnējās aktīvu vai saistību atzīšanas darījumā, kas nav biznesa iegāde un 

kas darījuma brīdī neietekmē ne finanšu, ne ar nodokli apliekamos ienākumus vai zaudējumus, tad 

atliktais nodoklis netiek aprēķināts. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantotas nodokļu likmes (un likumi), 

kas ir spēkā finanšu stāvokļa pārskata datumā un kas paredzami būs spēkā, kad attiecīgais atliktā 

nodokļa aktīvs tiks atgūts vai atliktā nodokļa saistības tiks nokārtotas. Atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīts 

tikai tad, ja ir paredzams, ka būs pieejami nākotnes ar nodokli apliekamie ienākumi, lai izmantotu 

pagaidu atšķirības. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts attiecībā uz pagaidu atšķirībām, kas rodas no 

ieguldījumiem meitas sabiedrībās, izņemot, ja Sabiedrībai ir kontrole pār pagaidu atšķirību 

izlīdzināšanas periodu un ir ticams, ka pagaidu atšķirības neizlīdzināsies paredzamā nākotnē. 

Ienākuma nodokli uzrāda peļņas un zaudējumu aprēķinā, ja vien tas neattiecas uz posteņiem, kas 

iekļaujami tieši Pašu kapitālā. 
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N Darbinieku pabalsti  

Sabiedrība veic sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts veselības, pensiju un bezdarbnieku pabalstu 
izmaksu sistēmās pēc valsts noteiktajām likmēm, kas ir spēkā pārskata gadā, pamatojoties uz bruto algu 
maksājumiem. Sabiedrībai nerodas papildu juridiskas vai prakses radītas saistības veikt papildu 
maksājumus, ja valsts fondēto pensiju shēma vai privātais pensiju plāns nevar nokārtot savas saistības 
pret darbiniekiem. Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas tiek iekļautas izdevumos tajā 
pašā periodā, kad ir veikta attiecīgā algas izmaksa.  
 
O Ieņēmumu atzīšana 

Ieņēmumi ietver pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu patieso vērtību, atskaitot pievienotās vērtības 
nodokli, atlaides. Ienākumi tiek atzīti šādi: 

(a) Preču pārdošana 
Ieņēmumi tiek atzīti, kad Sabiedrība ir nodevusi pircējam nozīmīgākos ar īpašumtiesībām uz precēm 
saistītos riskus un atlīdzības, t.i., kad Sabiedrība ir piegādājusi produktus pircējam un pircējs ir pieņēmis 
produktus saskaņā ar līguma nosacījumiem un kad ir gūta pietiekama pārliecība, ka nākotnē tiks saņemti 
ekonomiskie labumi. 

(b) Pakalpojumu sniegšana 
Ieņēmumi tiek atzīti tajā pārskata periodā, kad pakalpojumi ir sniegti. 

(c) Pagarinātās garantijas pakalpojumu sniegšana 
Sabiedrība piedāvā pagarinātās garantijas pakalpojumu sniegšanu trīs līdz piecu gadu periodam 
papildus standarta vienam līdz piecu gadu periodam atkarībā no konkrētā produkta. Ieņēmumi tiek atzīti 
garantijas darbības periodā.  
 

P Noma 

Pamatlīdzekļu noma, kur ar tiem saistītos riskus un atlīdzības patur iznomātājs, tiek klasificēta kā 
operatīvais līzings (noma). Maksājumi par operatīvo līzingu (atskaitot iznomātāja piešķirtos 
atvieglojumus) tiek attiecināti uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu visā līzinga periodā, izmantojot lineāro 
metodi.  
 

Q Dividenžu izmaksa 
 

Dividendes, kas izmaksājamas Sabiedrības akcionāriem, Sabiedrības finanšu pārskatos tiek 
atspoguļotas kā saistības tajā periodā, kad Sabiedrības akcionāri ir apstiprinājuši dividenžu izmaksu. 
 

R Finanšu ienākumi un izdevumi 
 

Finanšu ienākumi un izdevumi ietver procentu maksājumus par aizņēmumiem, kas aprēķināti, izmantojot 
efektīvo procentu likmes metodi, saņemtos procentu maksājumus par ieguldītajiem līdzekļiem un peļņu 
vai zaudējumus no ārvalstu valūtu kursu svārstībām. Procentu ienākumus atzīst peļņā vai zaudējumos 
to uzkrāšanās brīdī, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Finanšu nomas maksājumu procentu 
izdevumi ir atzīti peļņā vai zaudējumos, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 
 
S Jauni standarti un interpretācijas, kas vēl nav stājušies spēkā 

Šie jaunie standarti un interpretācijas vēl nav spēkā gadam, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā, un tie 
nav piemēroti, sagatavojot šos finanšu pārskatus: 

(i) 19. SGS - Noteiktu labumu plāni: darbinieku iemaksas (piemērojams pārskata periodiem, kas 
sākas 2015. gada 1. februārī vai vēlāk) 
Grozījumi attiecas vienīgi uz tiem noteiktu labumu plāniem, kas ietver darbinieku vai trešo pušu 
iemaksas, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem. Izpildoties šiem kritērijiem, uzņēmums drīkst (bet tam nav 
pienākuma) atzīt šī iemaksas kā apkalpošanas izmaksu samazinājumu tajā periodā, kurā pakalpojumi 
tika sniegti. 
Sabiedrība paredz, ka šie grozījumi neietekmēs finanšu pārskatus, jo Sabiedrībai nav noteiktu labumu 
plānu, kas paredz darbinieku vai trešo pušu iemaksu veikšanu. 

(ii) Ikgadējie papildinājumi SFPS 

Ikgadējo papildinājumu ietvaros ir ieviesti 11 grozījumi 9 standartos, no kuriem izriet grozījumi citos 
standartos un interpretācijās. Vairums šo grozījumu ir piemērojami pārskata periodiem, kas sākas 
2015. gada 1. februārī vai vēlāk, un to agrāka piemērošana ir atļauta. Četri grozījumi četros standartos 
ir piemērojami pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, un to agrāka piemērošana 
ir atļauta. 

Nav paredzams, ka kāds no šiem grozījumiem būtiski ietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus. 

 
3. Finanšu risku pārvaldība 
 

(1) Finanšu risku faktori 

Sabiedrības darbība pakļauj to dažādiem finanšu riskiem: 
(a) ārvalstu valūtas riskam; 
(b) kredītriskam; 
(c) likviditātes riskam; 
(d) procentu likmes riskam. 

 

Sabiedrības kopējā risku pārvaldība vērsta uz finanšu tirgus neparedzamību un centieniem mazināt tās 
negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finanšu rādītājiem. Sabiedrība izmanto atvasinātos finanšu 
instrumentus, lai aizsargātos no dažu risku iedarbības. Riska pārvaldība ir Finanšu departamenta 
pārziņā. Finanšu departaments identificē, novērtē un mēģina rast risinājumus, lai izvairītos no finanšu 
riskiem, ciešā sadarbībā ar citām Sabiedrības struktūrvienībām. Finanšu risku vadība tiek veikta gan 
Sabiedrības, gan Grupas līmenī. 
 

(a) Ārvalstu valūtas risks 
Sabiedrība darbojas starptautiskajā tirgū un ir pakļauta ārvalstu valūtu riskam, kas rodas galvenokārt no 
ASV dolāra kursa svārstībām. 
 

Ārvalstu valūtas risks galvenokārt rodas no nākotnē paredzētajiem komerciālajiem darījumiem, 
atzītajiem aktīviem un saistībām. Lai mazinātu ārvalstu valūtas risku, kas galvenokārt rodas no nākotnē 
paredzētajiem komerciālajiem darījumiem, atzītajiem aktīviem un saistībām, Sabiedrība izmanto 
nākotnes valūtas maiņas līgumus. Ārvalstu valūtas risks rodas, kad nākotnē paredzētie komercdarījumi, 
atzītie aktīvi un saistības ir valūtā, kas nav Sabiedrības funkcionālā valūta. Finanšu departaments 
analizē neto atvērtās pozīcijas katrā ārvalstu valūtā. Sabiedrība var izlemt slēgt nākotnes valūtas maiņas 
līgumus vai nodrošināt aizņēmumus (kredītlīnijas veidā) atbilstošajā valūtā un apjomā. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

3. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 
 

(1) Finanšu risku faktori (turpinājums) 
 

Atvērtās pozīcijas, neto pa valūtām, izteiktas EUR, uz 2015. gada 30. jūniju beigām bija sekojošas: 

 

 EUR USD   Citas valūtas Kopā  

Finanšu aktīvi     

Debitori (bruto vērtībā) 690 447 1 152 663 - 1 843 110 

Noguldījumi bankās 1 000 000 893 735 - 1 893 735 

Nauda un naudas ekvivalenti 2 757 249 1 005 746 - 3 762 995 

Kopā 4 447 696 3 052 144 - 7 499 840 

     

Finanšu saistības     

Kreditori (320 330) (289 034) (259) (609 623) 

Pārējie kreditori (14 763) - - (14 763) 

Aizņēmumi (8 375) - - (8 375) 

Kopā (343 468) (289 034) (259) (632 761) 

Atvērtās pozīcijas, neto 4 104 228 2 763 110 (259) 6 867 079 
 

Atvērtās pozīcijas, neto pa valūtām, izteiktas EUR, uz 2014. gada 30. jūniju beigām bija sekojošas: 

 EUR USD   Citas valūtas Kopā  

Finanšu aktīvi     

Debitori (bruto vērtībā) 1 046 596 1 310 733 - 2 357 329 

Nauda un naudas ekvivalenti 2 921 317 1 153 288 4 223 4 078 828 

Kopā 3 967 913 2 464 021 4 223 6 436 157 

     

Finanšu saistības     

Kreditori (406 666) (216 863) - (623 529) 

Pārējie kreditori (253 892) (3 462) - (257 354) 

Aizņēmumi (1 977) (4 804) - (6 781) 

Kopā (662 535) (225 129) - (887 664) 

Atvērtās pozīcijas, neto 3 305 378 2 238 892 4 223 5 548 493 

Finanšu aktīvi     

Jutīguma analīze 

EUR kursa pazemināšanās 10% apmērā attiecībā pret USD palielinātu (samazinātu) Sabiedrības peļņu 

vai zaudējumus un pašu kapitālu 30. jūnijā zemāk norādītajos apmēros. Analīzē pieņemts, ka citi 

mainīgie, proti, procentu likmes, nemainās.  

 

 2014/ 2015 
efekts  EUR 

2013/ 2014 
efekts EUR 

USD 276 311 223 889 

 276 311 223 889 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

3. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 
 

(1) Finanšu risku faktori (turpinājums) 
 
(b) Kredītrisks 
Sabiedrībai ir ievērojama kredītriska koncentrācija sakarā ar pircējiem. Sabiedrības politika ir 
nodrošināties, lai tirdzniecības darījumi tiek veikti ar pircējiem, kuriem ir atbilstoša kredītvēsture. Ja klienti 
atrodas valstī, kur ir augsts kredītrisks, tad kā riska pārvaldības instruments tiek izmantoti akreditīvi, 
kurus ir izdevušas kredītiestādes ar labu reputāciju. Gadījumos, kad nav iespējams iegūt akreditīvus no 
kredītiestādēm ar labu reputāciju, no pircējiem tiek prasīta priekšapmaksa vai pirktas eksporta kredīta 
garantijas. Klientu finansiālais stāvoklis regulāri tiek pārraudzīts un piešķirtais kredītlimits var tikt mainīts 
atkarībā no klienta kredīta vēstures, klienta maksājumu regularitātes un savlaicīguma. 
2015. gada 30. jūnijā Sabiedrības kredītriska koncentrācija uz vienu darījumu partneri sasniedza 9.18% 
no visiem pircēju un pasūtītāju parādiem un 5.91% no kopējā neto apgrozījuma (30.06.2014.: 11.01% 
un 2.7.% attiecīgi). Saistībā ar kredītrisku, kas izriet no citiem Sabiedrības finanšu aktīviem, kuros ietilpst 
nauda un tās ekvivalenti, Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas izriet no darījumu partnera saistību 
neizpildes, maksimālajam riskam atbilstot šo instrumentu uzskaites vērtībai. Sabiedrības maksimālā 
kredītriska koncentrācija atbilst EUR 7 943 809 jeb 59.85% no visiem aktīviem (30.06.2014.: 
EUR 6 750 019 jeb 55.89% no visiem aktīviem).  

Informāciju par Sabiedrības kredītrisku skatīt arī 9. piezīmē. 
 
(c) Likviditātes risks 
Sabiedrība ievēro piesardzības principu likviditātes riska vadībā un atbilstoši tam uztur pietiekamā 
daudzumā naudas līdzekļus. Sabiedrības likviditātes rādītājs ir 6.6 (30.06.2014: 6.5), ātrās likviditātes 
rādītājs – 4.2 (30.06.2014: 3.9). Sabiedrības vadība pārrauga likviditātes rezerves un veido operatīvās 
prognozes, pamatojoties uz paredzamajām neto naudas plūsmām. Lielākā daļa no Sabiedrības 
saistībām ir īstermiņa.  
 
Vadība uzskata, ka Sabiedrība ar pamatdarbības aktivitātēm spēs nodrošināt pietiekamu likviditātes 
līmeni un nesaskata būtisku likviditātes risku.  
Informāciju par Sabiedrības likviditātes risku skatīt arī 15. piezīmē. 
 

(d) Procentu likmju risks 
Tā kā Sabiedrībai nav ievērojamu procentu ienākumus nesošu aktīvu, Sabiedrības naudas plūsmas un 
neto rezultāti ir galvenokārt neatkarīgi no izmaiņām tirgus procentu likmēs. Sabiedrības naudas plūsmas 
no procentu ienākumus nesošām saistībām ir atkarīgas no pašreizējām tirgus procentu likmēm; tā kā 
Sabiedrībai, galvenokārt, ir īstermiņa procentu ienākumus nesošie aktīvi un saistības, tad procentu 
likmju risks nav būtisks. 

 
 (2) Atvasināto finanšu instrumentu uzskaite 

 
Sabiedrība pārvalda valūtas risku, izmantojot tādus atvasinātos finanšu instrumentus kā nākotnes 
valūtas maiņas līgumi. Atvasinātie finanšu instrumenti ir sākotnēji atzīti to patiesajā vērtībā dienā, kad 
tiek noslēgts līgums, un pēc tam pārvērtēti to patiesajā vērtībā finanšu stāvokļa pārskata datumā, 
iekļaujot izmaiņas peļņas un zaudējumu aprēķinā. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek uzskaitīti kā aktīvi, 
ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības – ja to patiesā vērtība ir negatīva. Nākotnes valūtas 
maiņas līgumu patieso vērtību aprēķina, izmantojot esošās nākotnes valūtas maiņas likmes, kas 
piemērotas līdzīga termiņa līgumiem. 
Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas izriet no tādu atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības 
izmaiņām, kas netiek klasificēti kā risku ierobežošanas instrumenti, tiek atspoguļoti tieši peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā. 
Uz 2015. gada 30. jūniju un 2014. gada 30. jūniju Sabiedrībai nebija atvērtu atvasināto finanšu 
instrumentu līgumu. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 

 
3. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

 
(3) Patiesā vērtība 

 

Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu 
parastā darījumā, kas novērtēšanas datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamata tirgū vai, ja 
tāda nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Sabiedrībai ir pieeja šajā datumā. Saistību patiesā vērtība 
atspoguļo saistību neizpildes risku.   

 

Kad iespējams, Sabiedrība novērtē finanšu instrumenta patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās 
finanšu instrumenta cenas. Patiesā vērtība tiek klasificēta dažādos līmeņos patiesās vērtības hierarhijā, 
balstoties uz vērtēšanas metodēs izmantotajiem datiem: 

1. līmenis: identisku aktīvu vai saistību aktīvos tirgos kotētās cenas (nekoriģētas). 
2. līmenis: ievades dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, kas ir novērojami par aktīvu vai 
saistībām vai nu tieši (t.i., kā cenas) vai netieši (t.i., atvasināti no cenām). 
3. līmenis: ievades dati par aktīvu vai saistībām, kas nav balstīti uz novērojam iem tirgus datiem 
(nenovērojami dati). 

Ja aktīva vai saistību patiesās vērtības novērtēšanā izmantotie ievades dati var tikt kategorizēti 

atšķirīgos patiesās vērtības hierarhijas līmeņos, patiesās vērtības novērtēšana tiek kopumā kategorizēta 

tajā patiesās vērtības hierarhijas līmenī, kuram pieder viszemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski 

visam novērtējumam. Pārklasifikāciju starp patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem Sabiedrība atzīst tā 

pārskata perioda beigās, kurā tā ir veikta. 

1. līmenī iekļauta nauda un naudas ekvivalenti. Nauda un naudas ekvivalenti ir finanšu aktīvi, kuru 

dzēšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Sabiedrība uzskata, ka šo finanšu aktīvu patiesā vērtība 

atbilst to sākotnējai nominālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no turpmākiem datumiem. 

Sabiedrībai nav finanšu aktīvu un saistību, kuri tiek iekļauti 2. līmenī. 

3. līmenis ietver pircēju un pasūtītāju parādus, radniecīgo sabiedrību parādus, citus debitorus, pārējos 

finanšu aktīvus, parādus piegādātājiem un citiem kreditoriem, parādus radniecīgajām sabiedrībām, 

aizņēmumus un citas finanšu saistības. Šo Sabiedrības finanšu aktīvu un saistību termiņš pārsvarā līdz 

sešiem mēnešiem, tāpēc Sabiedrība uzskata, ka šo finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atbilst to 

sākotnējai nominālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no turpmākiem datumiem. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
4. Kapitāla struktūras pārvaldība 
 
Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības turpināšanu, tajā pašā laikā maksimizējot ieinteresēto pušu 
ienākumus, Sabiedrība veic kapitāla pārvaldīšanu, optimizējot kreditoru un pašu kapitāla līdzsvaru. 
Sabiedrības kapitāla rādītājs sastāv no kreditoriem, tai skaitā aizņēmumiem, kas atklāti 16. piezīmē, 
naudas līdzekļiem un pašu kapitāla, kas ietver akciju kapitālu, nesadalīto peļņu un akciju emisijas 
uzcenojumu. Koeficienti uz pārskata gada beigām bija sekojoši: 

  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Parādi  1 870 949  1 718 586 

Naudas līdzekļi  (3 762 995)  (4 078 828) 

Parādi, neto  (1 892 046)  (2 360 242) 

     

Pašu kapitāls  11 402 523  10 357 863 

     

Saistību attiecība pret pašu kapitālu  16%  17% 

Neto saistību* attiecība pret pašu kapitālu   -17%  -23% 

 
* Neto saistības aprēķina no kopējām saistībām atskaitot naudas un naudas ekvivalentu atlikumu. 
 
5. Galvenie pieņēmumi un aplēses  

Vadība veic aplēses un izdara pieņēmumus par nākotni. Veiktās grāmatvedības aplēses to būtības dēļ 
reti saskanēs ar faktiskajiem rezultātiem. Aplēses un pieņēmumi, kam piemīt būtisks risks radīt 
nozīmīgas korekcijas nākamā finanšu perioda pārskatu aktīvu un pasīvu pozīcijās, tiek aplūkoti zemāk. 

Ilgtermiņa ieguldījumu atgūstamā vērtība un vērtības samazināšanās 
Sabiedrība veic pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazināšanās testu, ja tiek novēroti 
notikumi un apstākļi, kas norāda uz potenciālu vērtības samazināšanos. Nepieciešamības gadījumā, 
balstoties uz minētajiem testiem, aktīvi tiek norakstīti līdz to atgūstamajai vērtībai. Veicot vērtības 
samazināšanās testus, vadība ņem vērā dažādus naudas plūsmas aprēķinus, kas rastos no aktīvu 
izmantošanas, pārdošanas, uzturēšanas un remontēšanas, kā arī saistībā ar inflācijas un attīstības 
ekonomiskā stāvokļa prognozēm. Gadījumā, ja mainās nākotnes situācija, var tikt atzīta papildus 
vērtības samazināšanās vai arī iepriekš atzītā vērtības samazināšana var tikt daļēji vai pilnībā atcelta. 
Skatīt arī 2.F piezīmi. 
Pārskata perioda beigās nepastāv pazīmes, kas liecinātu par pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
vērtības samazināšanos. Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar pozitīvu naudas plūsmu no 
saimnieciskās darbības EUR 1 989 tūkst. apmērā, (2013/ 2014: EUR 803 tūkst.). SAF Tehnika turpinās 
tās izvēlēto stratēģiju attīstot jaunus eksporta tirgos konkurētspējīgus bezvadu datu pārraides produktus 
un risinājumus, saglabājot Sabiedrības stabilo finanšu pozīciju un kontroli pār ražošanas procesu ar 
mērķi palielināt apgrozījumu un rentabilitāti.  

Debitoru parādu un aizdevumu vērtības samazināšanās  
Sabiedrība veido uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem un aizdevumiem. Lai noteiktu neatgūstamo 
debitoru parādu apjomu, tiek pielietotas vadības aplēses, kuru pamatā ir vēsturiskā pieredze. Uzkrājumi 
nedrošiem debitoru parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora parāda atgūstamību. 
Skatīt arī 2.J piezīmi. 

Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks 

Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli gaidāmajai aktīva 

izmantošanai, balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes plāniem. 

Pamatlīdzekļu nolietojums ir uzrādīts peļņā vai zaudējumos pārskatā saskaņā ar lineāro metodi, 

balstoties uz aplēsto pamatlīdzekļu posteņa lietderīgās izmantošanas laiku. Nomāto pamatlīdzekļu 

nolietojums tiek aprēķināts īsākajā laikā - nomas termiņā vai lietderīgās izmantošanas laikā. Zemei 

nolietojums netiek aprēķināts. Skatīt arī 2.C piezīmi. 
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5. Galvenie pieņēmumi un aplēses (turpinājums) 

Uzkrājumu veidošana 

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis 
kāds pagātnes notikums, un pastāv liela varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama 
ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, un saistību apjomu iespējams 
pietiekami ticami novērtēt. Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi 
tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti, piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek 
atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks 
atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas apvienotajā ienākumu pārskatā tiek atspoguļotas, 
atskaitot summas, kas ir atgūtas.  

Pārskata gada beigās tika atzīti: 

 uzkrājumi iespējamām garantijas izmaksām, kas ir veidoti, vadībai izvērtējot risku par paredzamiem 
garantijas remontiem attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem. Standarta garantijas periods ir viens līdz 
pieci gadi atkarībā no produkta tipa. 

 uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar neizmantotajām 
atvaļinājuma dienām 2015. gada 30. jūnijā un vidējo atalgojumu pēdējo sešu pārskata gada mēnešu 
laikā. 

 uzkrājumi bonusiem, kas aprēķināti saskaņā ar Sabiedrības vadības apstiprināto prēmiju 
aprēķināšanas kārtību.  

 

Atliktā nodokļu aktīva atzīšana 

Atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīsts tādā apmērā, par kādu ir ticams, ka nākotnes apliekamā peļņa būs 
pieejama, lai aktīvu varētu izmantot. Atliktā nodokļa apjoms tiek samazināts tādā apmērā, par cik vairs 
nav ticams, ka tiks realizēti ar to saistītie nodokļu atvieglojumi. Skatīt arī 2.M piezīmi. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 
6. Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi  

 Datorprog- 
rammas un 

licences 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
nomātajos 

pamatlīdzekļos 

Iekārtas un 
mašīnas 

Pārējie 
pamatlī-

dzekļi un 
inventārs 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Pārskata gads, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā    
Sākuma uzskaites vērtība 201 639 283 184 197 167 219 273 901 263 
Iegāde 90 617 - 131 090 19 917 241 624 
Likvidācija - - (1 166) (4 887) (6 053) 
Aprēķināts nolietojums (84 085) (119 400) (141 459) (62 897) (407 841) 

Beigu uzskaites vērtība 208 171 163 784 185 632 171 406 728 993 

      
Pārskata gads, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā    
Sākuma uzskaites vērtība 208 171 163 784 185 632 171 406 728 993 
Iegāde 57 493 - 269 438 95 042 421 973 
Likvidācija - - (226) (4) (230) 
Aprēķināts nolietojums (79 572) (96 665) (125 230) (68 769) (370 236) 

Beigu uzskaites vērtība 186 092 67 119 329 614 197 675 780 500 

      

2013. gada 30. jūnijā      

Sākotnējā vērtība 1 052 632 1 113 869 3 251 299 740 600 6 158 400 

Uzkrātais nolietojums (850 993) (830 685) (3 054 132) (521 327) (5 257 137) 

Atlikusī vērtība 201 639 283 184 197 167 219 273 901 263 

      

2014. gada 30. jūnijā      

Sākotnējā vērtība 1 140 750 1 113 869 3 277 359 752 964 6 284 942 

Uzkrātais nolietojums (932 579) (950 085) (3 091 727) (581 558) (5 555 949) 

Atlikusī vērtība 208 171 163 784 185 632 171 406 728 993 

      

2015. gada 30. jūnijā      

Sākotnējā vērtība 874 480 1 113 869 3 501 305 755 302 6 244 956 

Uzkrātais nolietojums (688 388) (1 046 750) (3 171 691) (557 627) (5 464 456) 

Atlikusī vērtība 186 092 67 119 329 614 197 675 780 500 

Pārskata gada laikā Sabiedrība nav slēgusi operatīvās vai finanšu nomas līgumus.  

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā izslēgto pamatlīdzekļu iegādes vērtība ir 
EUR 542 040 un uzkrātais nolietojums 541 810 (2013/ 2014: attiecīgi EUR 115 081 un EUR 109 027). 

Nolietojums par summu EUR 169 741 ir ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī „Pārdotās 
produkcijas ražošanas izmaksas” (2013/ 2014: EUR 171 344); par summu EUR 120 295 peļņas vai 
zaudējumu aprēķina postenī „Pārdošanas un mārketinga izmaksas” (2013/ 2014: EUR 160 842); par 
summu EUR 80 200 – peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī “Administrācijas izmaksas” 
(2013/ 2014: EUR 75 655), tai skaitā par summu EUR 210 – posteņa sadaļā „Citas administratīvās 
izmaksas” (2013/ 2014: EUR 188). 

Kopējā to pamatlīdzekļu iegādes vērtība, kuri jau ir pilnībā nolietoti, bet joprojām tiek izmantoti 
saimnieciskajā darbībā, pārskata gada beigās bija EUR 3 671 091 (2013/ 2014: EUR 4 082 178). 

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2015. gada 30. jūnijā pamatlīdzekļu grupas „Iekārtas un mašīnas” sastāvā 
ir uzrādīti pamatlīdzekļi, kuri iegādāti piesaistot ES līdzfinansējumu un kuriem vairs nepastāv 
ierobežojumi to izmantošanai saimnieciskajā darbībā - par kopējo summu EUR 64 983 (2013/ 2014: 
EUR 64 983). Pamatlīdzekļi uz 2015. gada 30. jūniju ir pilnībā amortizēti. Ierobežojumi bija spēkā līdz 
2014. gada decembrim. 
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Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

7.  Līdzdalība Sabiedrību kapitālā  
Nosaukums Līdzdalības daļas  

Sabiedrību pašu kapitālā 

 30/06/2015 30/06/2014 

 % % 

„LEO Pētījumu centrs” SIA 10 10 

„SAF North America” LLC 100 100 

„SAF Sevices” LLC  100 50 

„LEITC” SIA 16.75 16.75 

„Zinātnes parks” SIA 24 - 

 EUR 

Bilances vērtība 30.06.2013. 69 650 

Iegāde 2013./ 2014. gadā 29 851 

Vērtības samazinājums 2013./ 2014. gadā (36 568) 

Bilances vērtība 30.06.2014. 62 933 

Iegāde 2014./ 2015. gadā 1 092 

Kopuzņēmuma iegādes vērtība 2014./ 2015. gadā 15 000 

Vērtības samazinājums 2014./ 2015. gadā (43 984) 

Bilances vērtība 30.06.2015. 35 041 

„LEO Pētījumu centrs” ir Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) 
biedru 2010. gadā dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras mērķis ir piesaistīt ES 
līdzfinansējumu pētniecībai un jaunu produktu izstrādei elektronikas un elektrotehnikas nozarē. 
Sabiedrība ieguldījusi tās pamatkapitālā EUR 711, un ir tās kapitāla 10% daļu īpašnieks. 

„SAF North America” LLC ir Sabiedrībai 100% piederoša meitas Sabiedrība, kura darbojas ASV 
Kolorado štatā, kas aktīvu darbību uzsāka 2012. gada pavasarī un nodrošina Sabiedrības piedāvāto 
produktu un pakalpojumu pieprasījuma veicināšanu, mārketingu, tirgus izpēti, jaunu klientu piesaisti un 
tehnisko atbalstu Ziemeļamerikas reģionā. Kopš 2014. gada 1. oktobra meitas Sabiedrība nodrošina arī 
preču izplatīšanu Ziemeļamerikas reģionā. 2015. gada 30. jūnijā meitas Sabiedrības pamatkapitāls bija 
EUR 32 893 (2013/ 2014: EUR 32 893). 100% līdzdalība nodrošina absolūto kontroli par meitas 
sabiedrības aktīviem un saistībām. 

2012. gada augustā savu darbību Ziemeļamerikas reģionā uzsāka Sabiedrības kopuzņēmums – „SAF 
Services” LLC, kuras pamatkapitālā Sabiedrība ieguldījusi EUR 65 552, kļūstot par 50% daļu īpašnieku. 
„SAF Services” LLC izveides mērķis ir piedāvāt vietējiem klientiem pakalpojumus datu pārraides tīklu 
izveidē un ilgtermiņa apkalpošanā un pārvaldībā. Kopkontrole uzņēmumā bija nodrošināta ar 
vienlīdzīgām balsstiesībām un līgumvienošanos. “SAF Services” LLC uzbūvētais testa tīkls ar “SAF 
Tehnika” AS aparatūru tika realizēts veiksmīgi un klients to atzina par atbilstošu definētajām prasībām, 
bet sadarbības līgums netika noslēgts, un “SAF Services” LLC nav spējis gūt ieņēmumus no veiktajām 
investīcijām. Turpmāka šī biznesa virziena attīstība ASV līdz ar to tika iesaldēta un uzņēmuma dibinātājs 
“STREAMNET” OU pārtrauca kopsadarbību.  
2015. gada aprīlī Sabiedrība kļuva par „SAF Services” LLC daļu 100% īpašnieku. 2014/ 2015  gada laikā 
Sabiedrības ieguldījums „SAF Services” LLC pamatkapitālā tika palielināts par EUR 132 un 2015. gada 
30. jūnijā tā bruto vērtība bija EUR 65 552 (2013/ 2014: EUR 65 420). 100% līdzdalība nodrošina 
absolūto kontroli par meitas sabiedrības aktīviem un saistībām. 

2012. gada septembrī tika iegādātas „LEITC” SIA (Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs) 
akcijas, kļūstot par tās kapitāla 16.75% daļu īpašnieku, ieguldot kapitālā EUR 477. LEITC misija ir 
atbalstīt elektromagnētiskās savietojamības (EMS) pētījumus un izglītības projektus ar mērķi paplašināt 
zināšanu bāzi, aprīkojuma klāstu un radīt profesionālu speciālistu grupu spējīgu risināt mūsdienu un 
nākotnes EMS problēmas. 

„Zinātnes parks” ir elektronikas, telekomunikāciju un optikas nozares vadošo uzņēmumu 2015. gada 
aprīlī dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras mērķis ir, sadarbojoties ar nozares asociāciju un 
kompetences centru, uzsākt nākamās desmitgades pētniecības, inovāciju un zināšanu ekonomikas 
infrastruktūras izveidi. Sabiedrība ieguldījusi tās pamatkapitālā EUR 960, un ir tās kapitāla 24% daļu 
īpašnieks. 
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8. Krājumi 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Izejvielas   1 620 899  1 396 275 

Nepabeigtie ražojumi  1 844 853  1 620 329 

Gatavie ražojumi  1 005 145  1 482 149 

  4 470 897  4 498 753 

 
Pārskata gadā peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir ietverta izmaksu par krājumu norakstījumiem līdz neto 
pārdošanas vērtības palielināšana EUR 20 473 apmērā (2013/ 2014: izmaksu apvērse EUR 147 159), 
kas iekļauta pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās. 
 
Krājumu - „Gatavo ražojumu” sastāvā ietvertas iekārtas, kuras nosūtītas klientiem uz izmēģinājuma laiku, 
ar iespēju pēc termiņa beigām šīs iekārtas nopirkt vai atgriezt, un bojāto iekārtu aizvietošanas mērķiem 
nosūtītās iekārtas. 2015. gada 30. jūnijā šādiem mērķiem klientiem nosūtīto iekārtu vērtība EUR 60 057 
(2013/ 2014: EUR 186 559). 

 

Krājumu pozīcijās „Nepabeigtie ražojumi” un „Gatavie ražojumi” iekļautas darba algu izmaksas (ieskaitot 
saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem) EUR 11 545 (2013/ 2014: EUR 21 599), sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas (iesk. saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem) EUR 2 853 
(2013/ 2014: EUR 5 197) un nolietojums un amortizācija EUR 2 788 (2013/ 2014: EUR 3 870). 

9. Pircēju un pasūtītāju parādi 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi  18 303  53 526 

     

Pircēju un pasūtītāju parādi  962 793  2 259 410 

Radniecīgo uzņēmumu debitoru parādi  862 014  44 393 

Uzkrājumi sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem  (10 650)  (369 288) 

Īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi, neto  1 814 157  1 934 515 

Pircēju un pasūtītāju parādi kopā, neto  1 832 460  1 988 041 

2015. gada 30. jūnijā debitoru parādu patiesā vērtība atbilda to uzskaites vērtībai. 

Pārskata gadā peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā administrācijas izmaksas ietverts uzkrājumu sliktiem 
un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem samazinājums EUR 51 950 apmērā (2013/ 2014: 
samazinājums EUR 24 707). 

Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādu apmaksas termiņš ir 2022. gada 31. marts. 
 

Uzkrājumu sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem kustība 
 EUR 
Uzkrājumi sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem  
2013. gada 30. jūnijā 506 590 
Norakstītie (112 595) 
Papildus uzkrājumi 6 833 
Atgūtie parādi (31 540) 

Uzkrājumi sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem  
2014. gada 30. jūnijā 369 288 
Norakstītie (306 688) 
Papildus uzkrājumi 4 094 
Atgūtie parādi (56 044) 

Uzkrājumi sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem 
2015. gada 30. jūnijā 10 650 
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9. Pircēju un pasūtītāju parādi (turpinājums) 
 
Pircēju un pasūtītāju parādu sadalījums pa valūtām, izteikts EUR 

 

 30/06/2015  30/06/2015  30/06/2014 30/06/2014 

 EUR  %  EUR % 

       

USD 1 152 663  62.54  1 310 733 55.60 

EUR 690 447  37.46  1 046 596 44.40 

Pircēju un pasūtītāju parādi kopā 1 843 110  100%  2 357 329 100% 
 
 
Pircēju un pasūtītāju parādu vecuma analīze  

 

 30/06/2015 

Bruto parāds 

30/06/2015 

Uzkrājums 

30/06/2014 

Bruto parāds 

30/06/2014 

Uzkrājums 

 EUR EUR EUR EUR 

     

Parādi, kas nepārsniedz apmaksas 

termiņu 682 249 - 1 521 868 - 

Kavēts no 0 – 89 dienām 1 151 417 (1 205) 468 365 (2 192) 

Kavēts virs 90 dienām 9 444 (9 445) 367 096 (367 096) 

Pircēju un pasūtītāju parādi kopā 1 843 110 (10 650) 2 357 329 (369 288) 

 

10. Citi debitori  
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Valsts dotācijas*  251 707  226 220 

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa (sk. 26. piezīmi)  26 037  - 

Avansa maksājumi piegādātājiem  45 028  26 626 

Citi debitori  25 275  8 774 

  348 047  261 620 

 
* Saņemamās valsts dotācijas attiecas uz izstrādes projektu, kurš tiek realizēts ar asociētās sabiedrības 
LEO Pētījumu centra SIA starpniecību.  

 

11. Noguldījumi bankās 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Depozīti  1 893 735  - 

  1 893 735  - 

 
Uz 2015. gada 30. jūniju brīvie naudas resursi tika noguldīti īstermiņa noguldījumu veidā ar termiņu 
garāku par 90 dienām. Vidējais īstermiņa noguldījumu termiņš 2015. gada 30. jūnijā ir 6 mēneši. Gada 
vidējā procentu likme īstermiņa noguldījumiem euro 0.2% un citās valūtās 0.7%. 2014. gada 30. jūnijā 
brīvo naudas resursu noguldījumi ar sākotnējo termiņu garāku par 90 dienām nav veikti. 
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11. Noguldījumi bankās (turpinājums) 
 
Depozītu sadalījums pa valūtām, izteikts EUR 

 30/06/2015  30/06/2015  30/06/2014  30/06/2014 

 EUR  %   EUR  % 

        

EUR 1 000 000  52.81  -  - 

USD 

Depozīti 

893 735 

1 893 735 

 47.19 

100% 

 - 

- 

 - 

- 
 
Depozītu sadalījums pa bankām 

  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

DNB Banka AS  1 893 735  - 

Depozīti  1 893 735  - 

 
 

12. Nauda un naudas ekvivalenti 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Naudas līdzekļi bankā  3 762 995  4 078 828 

  3 762 995  4 078 828 
 
Naudas un naudas ekvivalentu sadalījums pa valūtām, izteikts EUR 

 30/06/2015  30/06/2015  30/06/2014  30/06/2014 

 EUR  %   EUR  % 

        

USD 1 005 746  26.73  1 153 288  28.28 

EUR 2 757 249  73.27  2 921 317  71.62 

GBP -  -  4 223  0.10 

Nauda un naudas ekvivalenti 3 762 995  100%  4 078 828  100% 
 
Naudas un naudas ekvivalentu sadalījums pa bankām 

  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Swedbank AS  591 937  1 013 185 

Nordea bank AB Latvijas filiāle  3 168 749  2 396 746 

JP Morgan Chase banka 

DNB Banka AS 

 - 

1 428 

 302 776 

366 117 

SEB Banka AS  881  - 

Parējās bankas  -  4 

  3 762 995  4 078 828 
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13. Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (aktīvi)/ saistības 

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību uzskaites vērtībām 
priekš finanšu grāmatvedības un nodokļu aprēķina mērķiem: 
 

 

Atlikums 

30/06/2013 

Atzīts peļņas 

vai zaudējumu 

aprēķinā 

2013/ 2014 

Atlikums 

30/06/2014 

Atzīts peļņas 

vai zaudējumu 

aprēķinā 

2014/ 2015 

Atlikums 

30/06/2015 

 EUR EUR EUR EUR EUR 

Pamatlīdzekļu nolietojuma un 

nemateriālo ieguldījumu 

amortizācijas pagaidu 

atšķirība 19 842 7 324 27 166 12 685 39 851 

Pārnesamie nodokļu 

zaudējumi - (13 154) (13 154) 13 154 - 

Uzkrāto saistību par 

neizmantotajiem 

atvaļinājumiem pagaidu 

atšķirība  (28 375) (477) (28 852) (4 052) (32 904) 

Krājumu novērtējuma 

korekcijas pagaidu atšķirība (101 485) 22 075 (79 410) (3 071) (82 481) 

Uzkrājumu garantijām pagaidu 

atšķirība  (2 504) 308 (2 196) (536) (2 732) 

Uzkrājumu atgrieztām precēm 

pagaidu atšķirība - (2 238) (2 238) 2 238 - 

Uzkrājumu bonusiem pagaidu 

atšķirība (10 672) 10 672 - - - 

Uzkrājumu šaubīgajiem 

debitoriem pagaidu atšķirība (75 988) 20 595 (55 393) 51 951 (3 442) 

Ar ārvalstu debitoru parādu 

atgūstamību saistītās 

neatzītās pagaidu atšķirības 75 988 (20 595) 55 393 (51 951) 3 442 

Atliktā nodokļa (aktīvs), 

neto (123 194) 24 510 (98 684) 20 418 (78 266) 

 

Sabiedrības atliktā nodokļa aktīvs ir atzīts tik lielā mērā, kādā iespējama attiecīgā nodokļa labuma 
realizācija, izmantojot nākotnes apliekamo peļņu. Pēc vadības uzskatiem pastāv pamatota pārliecība 
par to, ka nākamo periodu apliekamā pelņa būs pietiekama, lai atgūtu atzīto atliktā nodokļa aktīvu pilnā 
apjomā taksācijas periodos, kas sekos pārskata gadam, par ko liecina arī pārskata gadā radītais 
apliekamais ienākums. 
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14. Akciju kapitāls 
 
Sabiedrība 2014. gada decembrī veikusi akciju denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka 
pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 2 970 180 akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 
1.40. Akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radusies pozitīvā starpība - EUR 8 530 ieskaitīta 
Sabiedrības rezervēs un EUR 59 403 izmaksāta akcionāriem EUR 0.02 uz katru akciju.  
 
2015. gada 30. jūnijā reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls bija EUR 4 158 252, un to veidoja 
2 970 180 parastās uzrādītāja akcijas ar neierobežotām balsstiesībām (2013/ 2014: 2 970 180 akcijas). 

 
 

15. Kreditori, uzkrājumi un pārējās saistības 

 30/06/2015 30/06/2014 

 EUR EUR 

   

Parādi piegādātājiem 609 623 623 529 

Parādi citiem kreditoriem 14 763 257 354 

Parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem 624 386 880 883 

   

Uzkrājumi garantijām 18 211 14 643 

Uzkrājumi 18 211 14 643 

   

Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem 219 358 192 349 

No pircējiem saņemtie avansi 303 675 216 086 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas (skatīt 26. piezīmi) 87 581 116 155 

Citas saistības 323 872 160 371 

Citas saistības 934 486 684 961 

Parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem, uzkrājumi un citas 

saistības kopā  
1 577 083 1 580 487 

Pārskata periodā peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautais uzkrāto saistību par neizmantotajiem 
atvaļinājumiem palielinājums sasniedza EUR 27 009 (2013/ 2014: palielinājums EUR 3 179). 
 
Uzkrājumu kustība  

 Garantijas Bonusi Kopā 

 EUR EUR EUR 

    

Atlikums 30.06.2013 16 692 71 144 87 836 

Gada laikā izmantotie uzkrājumi (2 049) (71 144) (73 193) 

Atlikums 30.06.2014 14 643 - 14 643 

Gada laikā izveidotie uzkrājumi 3 568 - 3 568 

Atlikums 30.06.2015 18 211 - 18 211 
 
Pārskata gadā uzkrājumu kustība ir iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā Pārdotās produkcijas 
ražošanas izmaksas. 
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15. Kreditori, uzkrājumi un pārējās saistības (turpinājums) 
 
Parādu piegādātājiem un citiem kreditoriem sadalījums pa valūtām, izteikts EUR  

 30/06/2015 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2014 

 EUR % EUR % 

     

USD 289 034 46.29 220 325 25.01 

EUR 335 093 53.67 660 558 74.99 

GBP 259 0.04 - - 

Parādi piegādātājiem un citiem 

kreditoriem 624 386 100% 880 883 100% 
 
 
Parādu piegādātājiem un citiem kreditoriem vecuma analīze  

  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Parādi, kas nepārsniedz apmaksas termiņu  621 901  878 455 

Kavēts no 0 – 30 dienām  2 485  2 428 

Parādi piegādātājiem un citiem kreditoriem  624 386  880 883 
 

Sabiedrības parādu piegādātājiem un citiem kreditoriem uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no bruto 
naudas plūsmas, jo īstermiņa finanšu instrumentiem procentu likmju ietekme ir nebūtiska. 

16. Aizņēmumi 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Kredītkartes  8 375  6 781 

17. Nākamo periodu ieņēmumi 
  30/06/2015  30/06/2014 

  EUR  EUR 

     

Nākamo periodu ieņēmumi par nepiegādātajām precēm  84 118  85 948 

Pārējie nākamo periodu ieņēmumi   62 629  19 462 

  146 747  105 410 
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18. Informācija par segmentiem un apgrozījums  
 
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās: 
 

 darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā 
ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH 
tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļnu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas 
radio inženieriem). 

 
CFIP produktu līnijā ietilpst:  
 
- Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 

pieslēgumiem; 
 
- Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit 

Ethernet pieslēgumu; 
 
- CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai 

pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem; 
 
- Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, 

energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām. 

CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, 
tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs. 
 
Freemile 17/24, hirīdradio “viss vienā blokā” sistēma, lietojama ārtelpās  17 vai 24 GHz nelicenzētajos 
frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei.  
 
Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes 
un radio tehnoloģijas.  
 
Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti 
ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija 
sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču 
diapazonos. 
 

 darbības, kas saistītas ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā 
pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A/S „SAF TEHNIKA”  
GADA PĀRSKATS 

PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2015. GADA 30. JŪNIJĀ 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 36 

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums) 
 

18. Informācija par segmentiem un apgrozījums (turpinājums) 
 

 

 CFIP; FreeMile, Integra, 
Spectrum Compact Citi Kopā 

 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Aktīvi       

Segmenta aktīvi 5 752 926 5 821 207 1 537 636 1 634 109 7 290 562 7 455 316 

Nesadalītie aktīvi     5 982 910 4 621 133 

Kopā aktīvi     13 273 472 12 076 449 

       

Segmenta saistības 928 475 1 100 284 202 069 283 091 1 130 544 1 383 375 

Nesadalītās saistības     740 405 335 211 

Kopā saistības     1 870 949 1 718 586 

Ienākumi 8 709 069 9 469 940 3 543 069 2 555 811 12 252 138 12 025 751 

Segmenta rezultāts 1 370 880 2 380 703 2 374 983 1 007 888 3 745 863 3 388 591 

Nesadalītās izmaksas     (2 996 732) (3 413 468) 
Saimnieciskās 
darbības 
peļņa/(zaudējumi)     749 131 (24 877) 

Pārējie ienākumi     471 173 330 149 

Finanšu izmaksas, neto     237 461 (125 269) 
Zaudējumi no ilgtermiņa 
ieguldījumu 
pārvērtēšanas     (43 984) (36 568) 

Peļņa/(zaudējumi) 
pirms nodokļiem     1 413 781 143 435 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis     (190 911) (24 510) 

Pārskata gada 
peļņa/(zaudējumi)     1 222 870 118 925 

Cita informācija       

Iegādātie pamatlīdzekļi 
un nemateriālie aktīvi 174 748 113 955 - - 174 748 113 955 
Nesadalītie iegādātie 
pamatlīdzekļi un 
nemateriālie aktīvi     247 225 127 669 

Kopā iegādātie 
pamatlīdzekļi un 
nemateriālie aktīvi      421 973 241 624 

Nolietojums un 
amortizācija 218 185 142 509 93 1 119 218 278 143 628 

Nesadalītais nolietojums 
un amortizācija      151 958 264 213 

Kopā nolietojums un 
amortizācija      370 236 407 841 
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18. Informācija par segmentiem un apgrozījums (turpinājums) 

b) Šajā pielikumā sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa 
ģeogrāfiskiem reģioniem (sadalījums veikts debitoru parādiem pēc klientu atrašanās vietām, pārējie 
aktīvi nav attiecināti).  

 
 Neto apgrozījums  Aktīvi 

 2014/2015  2013/2014  30/06/2015  30/06/2014 

 EUR  EUR  EUR  EUR 

Amerikas 5 834 625  5 337 085  1 061 777  818 659 

Eiropa, NVS 5 048 413  4 617 586  597 017  942 404 

Āzija, Āfrika, Tuvie 
austrumi 1 369 100  2 071 080  173 666  226 978 

 12 252 138  12 025 751  1 832 460  1 988 041 

Neattiecinātie aktīvi -  -  11 441 012  10 088 408 

 12 252 138  12 025 751  13 273 472  12 076 449 

Informāciju par Sabiedrības kredītriska koncentrāciju uz vienu darījumu partneri skatīt 3.(1b) piezīmē. 
 

19. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 
 01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2013-

30.06.2014 

 EUR EUR 

Iepirkumu un apakšuzņēmēju pakalpojumu izmaksas  6 046 721 6 897 391 

Darba algas izmaksas 

(ieskaitot saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem) 1 586 672 1 457 196 

Nolietojums un amortizācija (sk. 6. pielikumu) 169 741 171 344 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas (iesk. saistības par 

neizmantotajiem atvaļinājumiem) 369 896 344 253 

Telpu noma 197 083 196 740 

Komunālo pakalpojumu izmaksas 86 022 92 734 

Transporta izmaksas 26 157 27 455 

Sakaru izmaksas 9 734 10 448 

Komandējumu izdevumi 2 332 11 457 

Mazvērtīgais inventārs 5 441 2 275 

Citas ražošanas izmaksas 71 233 60 769 

 8 571 032 9 272 062 

Ar zinātnisko pētniecību un attīstību saistītās izmaksas EUR 1 062 369 apmērā (2013/ 2014:                                  
EUR 1 003 445) ir iekļautas peļņas un zaudējumu pārskatā kā Iepirkumu un apakšuzņēmēju 
pakalpojumu izmaksas. 
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20. Pārdošanas un mārketinga izmaksas  
  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 
     

Darba algu izmaksas  

(iesk. saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem)  817 318  734 928 

Piegādes izdevumi  284 657  337 859 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas  

(iesk. saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem)  189 773  174 915 

Reklāmas un mārketinga izmaksas   179 849  111 151 

Komandējumu izdevumi  171 985  225 428 

Nolietojums un amortizācija (sk. 6. piezīmi)  120 295  160 842 

Citas realizācijas un izplatīšanas izmaksas   127 581  237 607 

  1 891 458  1 982 730 

21. Administrācijas izmaksas 
 01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

 EUR  EUR 

Darba algu izmaksas (iesk. saistības par neizmantotajiem 

atvaļinājumiem) 567 617  360 090 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas (iesk. saistības par 

neizmantotajiem atvaļinājumiem) 117 346  85 811 

Nolietojums un amortizācija (sk. 6. piezīmi) 79 990  75 467 

IT pakalpojumi 39 105  52 359 

Komunālo pakalpojumu izmaksas 38 241  14 242 

Telpu noma 24 859  23 931 

Apmācību izmaksas 26 601  11 525 

Apdrošināšanas izmaksas 17 464  23 715 

Komandējumu izdevumi 11 759  1 097 

Reprezentācijas izmaksas 10 941  23 555 

Naudas apgrozījuma blakus izdevumi  9 859  14 080 

Sakaru izmaksas 3 841  4 717 

Biroja uzturēšanas izmaksas 3 692  6 060 

Sponsorēšana 40 500  10 114 

Uzkrājumi sliktiem un nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem (51 950)  (24 707) 

Citas administratīvās izmaksas 100 652  113 780 

 1 040 517  795 836 

Pārējās administrācijas izmaksās ietvertas gada pārskata revīzijas izmaksas. Gada laikā Sabiedrība no 
revidenta saņēma arī nodokļu konsultācijas. 

 
22. Citi ienākumi 

 
  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

Valsts dotācijas*  432 130  297 609 

Pārējie ienākumi  39 043  32 540 

  471 173  330 149 

* Valsts dotācijas saņemtas no LIAA un LETRA, kā arī attiecas uz izstrādes projektiem, kuri tiek realizēti 
ar LEO Pētījumu centra SIA starpniecību.  

Pārskata gadā Sabiedrība ir saņēmusi valsts dotāciju maksājumus EUR 406 643 apmērā 
(2013/ 2014: EUR 111 957).  
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23. Finanšu ienākumi 
  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

     

Procentu ieņēmumi  734  19 411 

Valūtas kursu svārstību rezultāts, neto  236 727  - 

   237 461   19 411 

 
24. Finanšu izmaksas 

  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

     

Valūtas kursu svārstību rezultāts, neto  -  144 680 

  -  144 680 

 
25. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

     

Atliktā nodokļa aktīvu izmaiņas (sk. 13. piezīmi)  20 418  24 510 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis  135 913  - 

Ārvalstīs samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis  34 580  - 

  190 911  24 510 
 

Sabiedrības ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas būtu jāmaksā, ja 
Sabiedrības peļņai pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi:  

 

 01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2013-

30.06.2014 

 EUR EUR 

   

Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem 1 413 781 143 435 

Nodokļa likme 15% 15% 

Teorētiski aprēķinātais nodoklis 212 067 21 515 

Neatskaitāmo izdevumu ietekme 21 062 16 007 

Ietekme no izmaiņām neatzītajās pagaidu atšķirībās (7 793) (3 706) 

Nodokļu atvieglojumu ietekme  (34 425) (9 306) 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 190 911 24 510 

 
Valsts ieņēmumu dienests var veikt Sabiedrības grāmatojumu un reģistru pārbaudi par pēdējiem 
3 gadiem un var uzlikt papildu nodokļu maksājumus, kā arī soda naudu un procentus. Sabiedrības 
vadībai nav zināmi fakti vai apstākļi, kas varētu radīt potenciālas būtiskas saistības šajā sakarā (Valsts 
ieņēmumu dienests līdz finanšu stāvokļa pārskata datumam nav veicis komplekso nodokļu pārbaudi 
Sabiedrībā). 
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26. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 PVN Sociālās 

apdroši-

nāšanas 

iemaksas 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Uzņēmuma 

ienākuma 

nodoklis 

Ārvalstīs 

samaksātais 

uzņēmuma 

ienākuma 

nodoklis 

Uzņēmēj-

darbības 

riska 

valsts 

nodeva 

UIN par 

nerezidentu 

sniegtajiem 

pakalpoju-

miem 

Kopā 

 EUR EUR EUR EUR  EUR EUR EUR 

         

Parāds 

30.06.2014. 5 971 70 871 39 253 - - 60 - 116 155 

(Pārmaksa) 

30.06.2014. - - - (69 076) - - (118) (69 194) 

          

Aprēķināts 

pārskata 

periodā (223 054) 911 218 530 639 135 913 34 580 721 - 1 355 437 

VID atmaksa 178 203 (2 019) - - - - - 176 184 

Novirzīts uz/ 

no citiem 

nodokļiem 22 084 (91 278) - 69 194 - - - - 

Samaksāts 

pārskata 

periodā (9 241) (801 273) (569 892) (1 598) (34 580) (719) - (1 382 723) 

Parāds 

30.06.2015. - 87 519 - 134 433 - 62 - 222 014 

(Pārmaksa) 

30.06.2015. (26 037) - - - - - (118) (26 155) 

 
27. Peļņa/ Zaudējumi uz akciju 

Pamata peļņa uz vienu akciju tiek aprēķināta, dalot pārskata gada peļņu ar vidējo svērto akciju skaitu 
gada laikā. 

 01.07.2014-

30.06.2015 

01.07.2013-

30.06.2014 

 EUR EUR 

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (a) 1 222 870 118 925 

Parastās akcijas 1. jūlijā (b) 2 970 180 2 970 180 

Pamata un koriģētā peļņa/(zaudējumi) uz akciju pārskata gadā 

(a/b) 0.412 0.040 

 
28. Vadības atlīdzība 

 
Valdes un padomes locekļu atalgojums 

  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

Valdes locekļu atalgojums     

· darba alga  220 105  192 963 

· sociālās apdrošināšanas iemaksas  37 492  45 949 

     

Padomes locekļu atalgojums      

· darba alga  145 499  112 780 

· sociālās apdrošināšanas iemaksas  34 275  26 841 

Kopā  437 371   378 533  
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29.  Darījumi ar saistītām personām  
 

Saistītās puses ir ar Sabiedrību saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem 
noteikumiem. 

a) Persona vai tuvs šās personas ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja: 
i. šai personai ir kontrole vai kopīga kontrole pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; 
ii. šai personai ir būtiska ietekme pār pārskatu sniedzēju sabiedrību; vai 
iii. šī persona ir pārskatu sniedzēja sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības 

pārstāvis. 
b) Sabiedrība ir saistīta ar pārskatu sniedzēju sabiedrību, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem: 

i. sabiedrība un pārskatu sniedzēja sabiedrība pieder vienai sabiedrību grupai (kas nozīmē, ka 
mātes sabiedrība, meitas sabiedrība un māsu sabiedrības ir saistītās puses vienai otrai); 

ii. viena sabiedrība ir otras sabiedrības asociēta sabiedrība vai kopuzņēmums (vai asociēta 
sabiedrība vai kopuzņēmums tās grupas sabiedrībai, kurai pieder otra sabiedrība); 

iii. abas sabiedrības ir kopuzņēmumi vienai un tai pašai trešajai pusei; 
iv. viena sabiedrība ir trešās puses kopuzņēmums, bet otra sabiedrība ir tās pašas trešās puses 

asociētā sabiedrība; 
v. sabiedrība ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns atskaišu sniedzēja sabiedrības darbiniekiem vai 

sabiedrības, kura saistīta ar atskaišu sniedzēju, darbiniekiem;  Ja atskaišu sniedzēja sabiedrība 
pati ir šāda veida plāns, saistītās puses ir arī to sponsorējošie darba devēji. 

vi. sabiedrību kontrolē vai kopīgi kontrolē persona, kas identificēta (a) punktā; 
vii. personai, kas identificēta (a)(i) punktā, ir būtiska ietekme pār sabiedrību vai ir sabiedrības (vai 

tā mātes sabiedrības) augstākās vadības pārstāvis.  

Darījumi ar saistītām pusēm – resursu, pakalpojumu vai saistību nodošana starp pārskatu sniedzēja 
sabiedrību un tā saistīto pusi neatkarīgi no tā, vai par to ir noteikta atlīdzība.  
 

 Darījumi pārskatā gadā, 

kas noslēdzās 30. jūnijā 

 Atlikums 30. jūnijā 

 2015  2014  2015   2014 

 EUR  EUR  EUR  EUR 

Preču un pakalpojumu pārdošana        

Meitas sabiedrības 2 829 767  35 833  862 014  - 

Kopuzņēmums -  -  -  44 393 

        

Preču un pakalpojumu iegāde        

Meitas sabiedrības 153 191  464 867  4 311  25 908 

Kopuzņēmums -  -  -  - 

        

Izsniegtie aizdevumi un saistītie 

procentu ienākumi 

       

Citas saistītās sabiedrības  -  -  -  180 581 
 
2012. gada 18. jūnijā Sabiedrība noslēdza aizdevuma līgumu ar vadību saistīto sabiedrību 
SIA Namīpašumu pārvalde par aizdevuma EUR 400 000 apmērā izsniegšanu. Līdzekļi pārskaitīti uz 
saņēmēja kontu 2012. gada 2. jūlijā. 2014. gada 30. jūnijā  aizdevuma parāds bija EUR 180 581, t.sk. 
aizdevuma pamatsumma EUR 180 000 un nesamaksātais procentu rēķins EUR 581 apmērā. 2014.gada 
jūlijā tika saņemta aizdevuma pamatsummas atlikusī daļa EUR 180 000 apmērā un saņemta nauda par 
procentu rēķinu EUR 581 apmērā. Aizdevuma procentu likme bija 3.5% gadā. Aizdevuma atmaksāšanas 
termiņš bija 2014. gada 31. jūlijs. 
 
Visi saistīto pušu parādi ir noteikti balstoties uz tirgus cenām un to apmaksa veicama naudā. Neviens 
no parādiem, izņemot aizdevumu, nav nodrošināts. Ne pārskata gadā, ne iepriekšējā pārskata gadā 
Sabiedrība peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav atzinusi izdevumus, kas saistīti ar uzkrājumiem sliktiem 
un nedrošiem saistīto pušu parādiem. 
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30. Personāla izmaksas 
  01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

  EUR  EUR 

     

Darbinieku atalgojums  2 971 607  2 552 214 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas  677 015  604 979 

Kopā  3 648 622  3 157 193 

 
31. Vidējais darbinieku skaits 

 01.07.2014-

30.06.2015 

 01.07.2013-

30.06.2014 

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 168  165 
 

32. Operatīvā noma 
 
2002. gada 10. decembrī noslēgts nomas līgums Nr. S-116/02 ar A/S „Dambis” par to, ka iznomātājs 

nodod un A/S „SAF Tehnika” par atlīdzību pieņem lietošanā telpas ar kopējo platību 5 851 m2 līdz 2009. 

gada 16. septembrim. No 2009. gada 17. septembra kopējā iznomātā platība ir samazinājusies uz 5 672 

m2. Telpas atrodas Ganību dambī 24a. 2014. gada sākumā tika noslēgta papildus vienošanās par līguma 

darbības termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 1. martam. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 

Sabiedrībai bija šādas nomas maksājumu nākotnes saistības uz pārskata gada beigām: 

 

  30.06.2015 30.06.2014 

  EUR EUR 

1 gads  266 130 266 130 

2 – 5 gadi 

Vairāk par 5 gadiem  

975 568 

- 

1 064 521 

178 899 

Kopā  1 241 698 1 509 550 

 

33. Iespējamās saistības 
 

Sabiedrība parastās saimnieciskās darbības rezultātā trešajām pusēm nav izsniegusi izpildes garantijas 

(2013/ 2014: EUR 1 770). 

 
34. Notikumi pēc pārskata gada beigām 

 
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav 
bijuši nekādi notikumi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli 2015. gada 30. jūnijā vai tā 
finanšu rezultātus un naudas plūsmas attiecīgajā pārskata gadā. 
 

 


