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Finanšu pārskata pielikums 

1. Vispārīga informācija par Sabiedrību 

AS “STORENT INVESTMENTS” (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 7. 
oktobrī. Sabiedrības juridiskā adrese ir Matrožu iela 15a, Rīga. 2014. gada novembrī Sabiedrība kļuva par Storent grupas Mātes 
sabiedrību. Sākot ar 2014. gada 20. novembri Storent grupas Mātes sabiedrības lielākais akcionārs ir LEVINA INVESTMENTS 
S.A.R.L (Luksemburga). 

Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent 
preču zīmes un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītajām sabiedrībām.  

Sabiedrības 2018. gada finanšu pārskats apstiprināts ar Sabiedrības valdes lēmumu 2019. gada 29.jūlijā.  

2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums 

(a) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

Finanšu pārskats, kas noslēdzas 2018. gada 31. decembrī, ir pirmais pārskats, kuru Sabiedrība ir sagatavojusi saskaņā ar 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Sabiedrības pārejas datums uz SFPS ir 2015. gada 1. janvāris. 

Tādējādi Sabiedrība ir sagatavojusi finanšu pārskatus, kas atbilst SFPS, periodiem, kas beidzas vai ir pēc 2018. gada 31. 
decembra, kopā ar salīdzināmiem datiem par periodiem kas beidzas 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī, kā 
aprakstīts nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumā. 

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas apstiprināti 
lietošanai Eiropas Savienībā (ES), un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā finanšu pārskatu Interpretācijas 
komiteja (SFPIK) un kuri pieņemti lietošanai ES. 

Summas, kas norādītas šajā finanšu pārskatā, tiek atvasinātas no sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem, kas attiecīgi 
pārklasificēti atzīšanai, novērtēšanai un noformēšanai saskaņā ar SFPS, kas apstiprināti lietošanai ES. 

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota 
Latvijas Republikas naudas vienība Eiro. Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šis 
finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz tālāk tekstā minētajiem grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas principiem. Šie 
principi ir izmantoti arī iepriekšējā pārskata gadā, ja vien nav norādīts citādi.  

AS “STORENT INVESTMENTS” konsolidētais finanšu pārskats tiek sagatavots atsevišķi.   

(b) Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, vadībai ir jāveic aplēses un jāizdara pieņēmumi, kas ietekmē uzrādīto aktīvu un 
saistību summas, un uzrādāmos iespējamos aktīvus un saistības. Aplēses ir noteiktas balstoties uz visaptverošo vadības rīcībā 
esošo informāciju par pašreizējiem un sagaidāmiem saimnieciskiem apstākļiem. Faktiskie rezultāti var atšķirties no aplēsēm. 

Tālāk tekstā ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī galvenie aplēšu nenoteiktības 
cēloņi bilances datumā, kas izraisa nozīmīgu risku, ka nākamajā pārskata periodā varētu rasties būtiskas korekcijas neto bilances 
aktīvu vai saistību uzskaites vērtībās: 

Ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā un izsniegto aizdevumu uzskaites vērtība 
Sabiedrības vadība izvērtē ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā un izsniegto aizdevumu uzskaites vērtību un novērtē, vai 
pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka minēto aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā to uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība 
aprēķina un atzīst zaudējumus no ieguldījumu radniecīgo sabiedrību kapitālā un izsniegto aizdevumu vērtības samazinājuma, 
pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes atdevi. Sabiedrības vadība uzskata, ka būtiskas ieguldījumu radniecīgo sabiedrību 
kapitālā un izsniegto aizdevumu vērtības korekcijas 2018. gada 31. decembrī nav nepieciešamas. 

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaites vērtība 
Sabiedrības vadība izvērtē nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas 
norāda, ka aktīvu atgūstamā summa ir zemāka nekā uzskaites vērtība. Sabiedrības vadība aprēķina un atzīst zaudējumus no 
nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma, pamatojoties uz aplēsēm par to nākotnes izmantošanu, 
atsavināšanu vai pārdošanu. Ņemot vērā Sabiedrības plānotos saimnieciskas darbības apjomus un aktīvu iespējamo tirgus 
vērtību, Sabiedrības vadība uzskata, ka būtiskas nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības korekcijas 2018. gada 
31. decembrī nav nepieciešamas. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(b) Aplēšu izmantošana (turpinājums) 

Nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki  
Nemateriālo ieguldījumu amortizācijas un pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti katrā bilances datumā, un, ja 
nepieciešams, tie tiek mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos Sabiedrības vadības uzskatus par aktīvu atlikušo lietderīgo izmatošanas 
laiku, ņemot vērā tehnoloģijas izmaiņas, aktīvu atlikušo ekonomisko izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli. 

 (c) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Eiropas Savienības naudas vienība eiro (tālāk tekstā – “EUR”), kas ir Sabiedrības 
funkcionālā un uzrādīšanas valūta. 
Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek konvertēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa darījuma dienā. Bilances 
datumā ārvalstu valūtā esošie monetārie aktīvi un saistības tiek pārvērtēti pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā valūtas kursa 
31. decembrī. 
Eiropas Centrālās bankas noteiktie valūtas kursi: 

 31.12.2018. 31.12.2017.  

 EUR EUR  

1 USD 0.87305 0.83382  

1 GBP 1.10775 1.12710  

1 NOK 0.10026 0.10162  

1 SEK 0.09730 0.10158  

 
Peļņa vai zaudējumi, kas radušies šo darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas 
EUR, tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

(d) Nemateriālie aktīvi 

Nemateriālie aktīvi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi 
un ņemot vērā, ka lietošanas laiks ir 3-5 gadi. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka nemateriālo aktīvu bilances vērtība 
varētu būt neatgūstama, attiecīgo nemateriālo aktīvu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Zaudējumi 
vērtības samazināšanās rezultātā tiek atzīti, ja nemateriālo aktīvu bilances vērtība pārsniedz to atgūstamo summu. 

(e) Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājumu. Nolietojums tiek aprēķināts 
šādā aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro metodi: 

Iekārtas un mašīnas 4 - 12 gadi; 

Pārējie pamatlīdzekļi 2 - 5 gadi. 

 
Nolietojumu aprēķina, sākot ar mēnesi, kad pamatlīdzeklis nodots ekspluatācijā vai iesaistīts saimnieciskajā darbībā. Katrai 
pamatlīdzekļa daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī pamatlīdzekļa kopējām izmaksām, nolietojums jāaprēķina 
atsevišķi. Ja sabiedrība atsevišķi nolieto dažas pamatlīdzekļa daļas, tas atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša pamatlīdzekļa daļas. 
Atlikumu veido tās pamatlīdzekļa daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas 
metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku. 

Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka pamatlīdzekļu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo pamatlīdzekļu 
vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazināšanos. Ja eksistē vērtības neatgūstamības pazīmes un ja aktīva bilances 
vērtība pārsniedz aplēsto atgūstamo summu, aktīvs vai naudu ģenerējošā vienība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. 
Pamatlīdzekļa atgūstamā summa ir lielākā no neto pārdošanas vērtības un lietošanas vērtības. Nosakot lietošanas vērtību, 
aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot pirms nodokļu diskonta likmi, kas atspoguļo 
tagadnes tirgus prognozes attiecībā uz aktīva vērtības izmaiņām un uz to attiecināmajiem riskiem. Aktīvam, kas pats nerada 
ievērojamas naudas plūsmas, atgūstamā summa tiek noteikta atbilstoši tam naudas plūsmu ģenerējošajam aktīvam, pie kura tas 
pieder. Zaudējumi vērtības samazinājuma rezultātā tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas 
nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi. Jebkāda peļņa vai zaudējumi, kas radušies pamatlīdzekļu objekta atzīšanas 
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pārtraukšanas rezultātā (ko aprēķina kā neto starpību starp ieņēmumiem no atsavināšanas un pamatlīdzekļa bilances vērtību), 
tiek atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad notikusi pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšana. 

3. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(f) Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās  

Katra pārskata gada beigās Sabiedrība pārbauda, vai nav novērojamas aktīvu vērtības samazināšanās pazīmes. Ja šādas 
pazīmes eksistē vai ja ir jāveic aktīva ikgadējā vērtības samazināšanās pārbaude, Sabiedrība aplēš attiecīgā aktīva atgūstamo 
summu. Aktīva atgūstamā summa ir aktīva patiesā vērtība mīnus pārdošanas izmaksas vai tā lietošanas vērtība atkarībā no tā, 
kura no šīm summām ir lielāka. Lai noteiktu vērtības samazināšanos, aktīvi tiek grupēti zemākajā iespējamajā līmenī, kuram 
iespējams atsevišķi noteikt plānoto izmantošanas efektivitāti. Ja aktīva bilances vērtība ir lielāka par tā atgūstamo summu, tiek 
atzīta aktīva vērtības samazināšanās un aktīva uzskaites vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamajai summai. Nosakot lietošanas 
vērtību, tiek ņemta vērā plānotā iekārtu noslodze un vidējā nomas cena, kā rezultātā tiek izrēķināti plānotie ieņēmumi un sākotnējo 
ieguldījumu atmaksāšanās laiks. Lai noteiktu patieso vērtību atskaitot pārdošanas izmaksas, tiek izmantots atbilstošs vērtēšanas 
modelis. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķina izmaksu kategorijās, kas atbilst attiecīgā 
aktīva funkcijai.  

Katrā bilances datumā Sabiedrība izvērtē, vai nav kādas pazīmes, kas liecina, ka zaudējumi no vērtības samazināšanās, kas 
aktīvam, izņemot nemateriālo vērtību, atzīti iepriekšējos periodos, varētu būt samazinājušies vai vairs nepastāvēt. Ja šādas 
pazīmes ir, Sabiedrība aplēš attiecīgā aktīva atgūstamo summu. Iepriekš atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek 
reversēti tikai tādā gadījumā, ja kopš pēdējās reizes, kad tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir notikušas to aplēšu 
izmaiņas, uz kuru pamata tika noteikta aktīva atgūstamā summa. Ja tas ir noticis, aktīva uzskaites vērtība tiek palielināta līdz tā 
atgūstamai summai. Aktīva vērtības palielināšanas rezultātā tā bilances vērtība nedrīkst pārsniegt tādu bilances vērtību, kas būtu 
noteikta, atskaitot nolietojumu, ja aktīvam iepriekšējos gados nebūtu atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. Šāds vērtības 
palielinājums tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

(g) Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 

Katrā bilances datumā Sabiedrība izvērtē, vai ir notikusi finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas vērtības samazināšanās. Katrā 
finanšu pārskata datumā tiek izvērtēts, vai pastāv kādas norādes par to, ka iepriekš atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās 
varētu vairs nebūt spēkā vai tie varētu būt samazinājušies. Iepriekš atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek atgriezti tikai 
tādā gadījumā, ja kopš pēdējās zaudējumu no vērtības samazināšanās atzīšanas reizes mainījušās aplēses, pamatojoties uz 
kurām noteikta aktīva atgūstamā summa. Šāda atgriešana tiek atzīta peļņas vai zaudējumu pārskatā. 

(h) Līdzdalība radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālā un pārējie finanšu ieguldījumi 

Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību kapitālā (t.i., sabiedrībās, kurās Sabiedrībai pieder vairāk nekā 50% pamatkapitāla vai kuras tā 
kontrolē kādā citā veidā) sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Kontrole ir spēja noteikt otras sabiedrības finanšu un 
pamatdarbības politiku. 

Asociētās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kurās Sabiedrībai ir būtiska ietekme, bet ne kontrole, parasti no 20% līdz 50% 
balsstiesību. Būtiska ietekme ir spēja piedalīties otras sabiedrības finanšu un pamatdarbības politikas lēmumu pieņemšanā, bet 
tā nenozīmē šo politiku kontroli vai kopīgu kontroli. Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās sākotnēji tiek novērtēti pēc to iegādes 
vērtības. 

Pārējie finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi citu sabiedrību pamatkapitālā ne vairāk kā 20% apmērā no sabiedrības pamatkapitāla. 

Pēc sākotnējās atzīšanas visi Sabiedrības ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrātos zaudējumus no vērtības 
samazinājuma. Ja kādi notikumi vai apstākļu maiņa liecina, ka ieguldījumu bilances vērtība varētu būt neatgūstama, attiecīgo 
ieguldījumu vērtība tiek pārskatīta, lai noteiktu to vērtības samazinājumu. Zaudējumi no vērtības samazinājuma tiek atzīti peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā. 

(i) Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori  

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti bilancē atbilstoši sākotnējai rēķinu summai, atskaitot nedrošiem parādiem 
izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumi nedrošiem parādiem tiek aplēsti, kad pilnas parāda summas saņemšana vairs nav ticama. 
Parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.  

(j) Nauda un naudas ekvivalenti 

Naudu un naudas ekvivalentus veido nauda bankā un kasē un īstermiņa noguldījumi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš 
nepārsniedz trīs mēnešus. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(k) Aizdevumi un aizņēmumi 

Aizdevumi un aizņēmumi sākotnēji tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, ko nosaka, aizdevuma vai aizņēmuma summas patiesajai 
vērtībai pieskaitot ar aizdevuma izsniegšanu saistītās vai atņemot ar aizņēmuma saņemšanu saistītās izmaksas. 

Pēc sākotnējās atzīšanas aizdevumi un aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, izmantojot faktiskās procentu likmes 
metodi. Amortizētā vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā aizdevuma izsniegšanas vai aizņēmuma saņemšanas izmaksas, kā arī 
jebkādus ar aizdevumu vai aizņēmumu saistītos diskontus vai prēmijas. 

Amortizācijas rezultātā radusies peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ieņēmumi un 
izmaksas. 

(l) Uzkrājumi  

Uzkrājumi tiek atzīti, kad Sabiedrībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), ko izraisījis kāds pagātnes notikums, 
un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšana no Sabiedrības, 
un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.  

(m) Uzkrātās saistības neizmantotajiem darbinieku atvaļinājumiem 

Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pēdējiem 6 mēnešiem ar pārskata gada beigās 
uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, papildus aprēķinot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. 

(n) Finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšanas pārtraukšana 

Finanšu aktīvi 

Finanšu aktīva atzīšana tiek pārtraukta, ja: 

• Tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva ir beigušās;  

• Sabiedrība saglabā paredzētās tiesības uz naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva, bet uzņemas saistības šādi iegūtos 
naudas līdzekļus bez būtiskas kavēšanās izmaksāt kādai trešai personai saskaņā ar iepriekšēju vienošanos, negūstot no tā 
nekādu peļņu, 

• Sabiedrība ir nodevusi paredzētās tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva un vai nu (a) būtībā ir nodevusi 
visus riskus un ieguvumus no īpašuma tiesībām uz finanšu aktīvu trešai personai, vai arī (b) nav ne nodevusi, ne saglabājusi ar 
aktīviem saistītos riskus un ieguvumus, bet ir nodevusi kontroli pār attiecīgo finanšu aktīva posteni. 

Ja Sabiedrība ir nodevusi paredzētās tiesības saņemt naudas plūsmu no attiecīgā finanšu aktīva un nav ne nodevusi, ne 
saglabājusi ar aktīviem saistītos riskus un ieguvumus, nedz arī nodevusi kontroli pār attiecīgo finanšu aktīvu, aktīvs tiek atzīts tādā 
apmērā, kas atbilst Sabiedrība turpmākās iesaistīšanās – attiecībā uz šo finanšu aktīva posteni – apjomam. Ja Sabiedrība 
turpmākās saistības pārvēršas nodotā aktīva posteņa garantijas līgumā, tad Sabiedrības turpmāko saistību apmērs ir mazākais 
no aktīva posteņa vērtības un saņemamās maksimālās atlīdzības vērtības, kādu Sabiedrība var pieprasīt atmaksāt. 

Finanšu saistības 

Finanšu saistību atzīšana tiek pārtraukta, ja līgumā minētās saistības ir izpildītas vai atceltas, vai tām beidzies termiņš.  

Ja esošās finanšu saistības tiek aizvietotas ar tā paša aizdevēja citām finanšu saistībām ar būtiski atšķirīgiem nosacījumiem vai 
esošās saistības nosacījumi tiek būtiski mainīti, šādas apmaiņas vai nosacījumu izmaiņas gadījumā tiek pārtraukta sākotnējās 
saistības atzīšana un tiek atzīta jauna saistība. Starpība starp attiecīgajām uzskaites vērtībām tiek atzīta peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā. 

(o) Iespējamās saistības un aktīvi 

Šajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas.  Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, 
kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi šajā finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka 
ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami pamatota. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(p) Noma 

Finanšu nomas darījumi, kuru ietvaros Sabiedrībai tiek nodoti visi riski un atlīdzība, kas izriet no īpašumtiesībām uz nomas objektu, 
tiek atzīti bilancē kā pamatlīdzekļi par summu, kas, nomu uzsākot, atbilst nomas ietvaros nomātā īpašuma patiesajai vērtībai, vai, 
ja tā ir mazāka, minimālo nomas maksājumu pašreizējai vērtībai. Finanšu nomas maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām 
un saistību samazinājumu, lai katrā periodā nodrošinātu pastāvīgu procentu likmi par saistību atlikumu. Finanšu izmaksas tiek 
iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu izmaksas. 

Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka nomas perioda beigās attiecīgais nomas objekts pāries nomnieka īpašumā, par paredzamo 
izmantošanas laiku tiek pieņemts šī aktīva lietderīgās izmantošanas laiks. Visos citos gadījumos kapitalizēto nomāto aktīvu 
nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot lineāro metodi, aplēstajā aktīvu lietderīgās lietošanas laikā vai nomas periodā atkarībā no 
tā, kurš no šiem periodiem īsāks. 

Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst iznomātājs, tiek 
klasificēta kā operatīvā noma.  Nomas maksājumi operatīvās nomas ietvaros tiek uzskaitīti kā izmaksas visā nomas perioda laikā, 
izmantojot lineāro metodi. No operatīvās nomas līgumiem izrietošās Sabiedrības saistības tiek atspoguļotas kā ārpusbilances 
saistības. 

(q) Ieņēmumu atzīšana 

Ar 2018. gada 1. janvāri Sabiedrība ir piemērojusi un atzīst ieņēmumus saskaņā ar SFPS Nr. 15 “Ieņēmumi no līgumiem no 
klientiem” izmantojot piecu soļu modeli. Modelis sastāv no: 

- Līgumattiecību noteikšanas; 

- Līguma izpildes saistības noteikšanas; 

- Darījuma cenas noteikšanas; 

- Darījuma cenas attiecināšanas uz izpildes pienākumu; 

- Ieņēmumu atzīšanas, kad Sabiedrība ir izpildījusi izpildes pienākumu.  

Līgumattiecību noteikšanai tiek izmantoti sekojošie kritēriji: 

• Līgumslēdzēju puses ir apstiprinājušas līgumu un ir apņēmušās pildīt savas saistības; 

• Sabiedrība var identificēt katras puses tiesības attiecībā uz nododamām precēm vai pakalpojumiem; 

• Sabiedrība var identificēt preču vai pakalpojumu apmaksas nosacījumus; 

• Līgumam ir komerciāla būtība; 

• Pastāv liela iespējamība, ka sabiedrība iekasēs atlīdzību, kura tai pienākas apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, 
kas tiks nodoti klientam. 

Līguma izpildes saistības noteikšana 

Izpildes pienākums pastāv, ja ir prece vai pakalpojums, kas ir atdalāms un ir virkne atsevišķu preču vai pakalpojumu, kas būtībā ir 
vienādi. 

Darījuma cenas noteikšana 

Darījuma cenas noteikšanai Sabiedrība izmanto metodi “sagaidāmā vērtība”, kas pamatojas uz vidējo svērto vērtību un līdzīgo 
līgumu atlīdzības faktisko mainīgo daļu.  

Sabiedrība izmanto atvieglojumu attiecībā uz finansēšanas komponentu un nekoriģē darījuma cenu, jo laiks starp klienta 
maksājumu un izpildes pienākumu nepārsniedz vienu gadu.  

Darījuma cenas attiecināšana uz izpildes pienākumu 

Sabiedrība izmanto koriģēto tirgus izvērtējamu metodi tirgus cenas noteikšanai. Atlaide tiek piešķirta proporcionāli katram izpildes 
pienākumam, pamatojoties uz relatīvo atsevišķo preču vai pakalpojumu pārdošanas cenām. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ieņēmumu atzīšanas politiku, SFPS Nr. 15 piemērošanas rezultātā, nerodas būtiskas korekcijas. 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(r) Uzņēmumu ienākuma nodoklis un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 

2017. gadā uzņēmumu ienākuma nodokli veido par pārskata gada aprēķinātais un atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis. 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā taksācijas 
periodā gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā. 
Atbilstoši 2017. gadā pieņemtajam Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam, no 2018. gada 1. janvāra 
uzņēmumu ienākuma nodoklis tiks piemērots tikai aprēķinātajām dividendēm un noteiktiem peļņas sadalei pielīdzināmiem 
izdevumiem.  Nesadalītajai peļņai uzņēmumu ienākuma nodoklis netiks piemērots. Nodokļa likme palielināta no 15% līdz 20%. 

Saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu Nr.12 “Ienākuma nodokļi”, gadījumos, kad ienākuma nodoklis ir maksājams 
pēc augstākas vai zemākas likmes atkarībā no tā, vai peļņa tiek sadalīta, uzņēmumu ienākuma un atliktais uzņēmumu ienākuma 
nodoklis ir jāaprēķina pēc likmēm, kuras piemērojamas nesadalītajai peļņai. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme nesadalītajai 
peļņai par pārskata periodiem no 2018. gada 1. janvāra  ir 0%. Tādējādi, iepriekš atzītie atliktā nodokļa aktīvi un saistības ir iekļauti 
Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā par 2017. gadu.   

Iepriekšējos periodos atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas radās no īslaicīgām atšķirībām, iekļaujot atsevišķus posteņus 
nodokļu deklarācijās un šajā finanšu pārskatā, tika aprēķināts, izmantojot saistību metodi. 

(s) Darījumi ar saistītām pusēm  

Par saistītām pusēm tiek uzskatītas Sabiedrības meitas sabiedrības, kā arī akcionāri, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību, 
padomes un valdes locekļi, viņu tuvi radinieki, kā arī sabiedrības, kuros iepriekš minētajām personām ir būtiska ietekme vai 
kontrole. 

(t) Notikumi pēc bilances datuma 

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par Sabiedrības 
finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, 
tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski. 

(u) Starptautiskie finanšu pārskatu standarti 

Finanšu pārskats, kas noslēdzas 2018. gada 31. decembrī, ir pirmais pārskats, kuru Sabiedrība ir sagatavojusi saskaņā ar 
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Sabiedrības pārejas datums uz SFPS ir 2015. gada 1. janvāris. 

Tādējādi Sabiedrība ir sagatavojusi finanšu pārskatus, kas atbilst SFPS, periodiem, kas beidzas vai ir pēc 2018. gada 31. decembra, kopā 
ar salīdzināmiem datiem par periodiem kas beidzas 2017. gada 31. decembrī un 2016. gada 31. decembrī, kā aprakstīts nozīmīgu 
grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumā. 

Sabiedrības finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas apstiprināti lietošanai 
Eiropas Savienībā (ES), un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā finanšu pārskatu Interpretācijas komiteja (SFPIK) un 
kuri pieņemti lietošanai ES. 

Summas, kas norādītas šajā finanšu pārskatā, tiek atvasinātas no sabiedrības grāmatvedības uzskaites datiem, kas attiecīgi pārklasificēti 
atzīšanai, novērtēšanai un noformēšanai saskaņā ar SFPS, kas apstiprināti lietošanai ES. 

Jaunu vai pārskatītu standartu un interpretāciju piemērošana  

Kārtējā pārskata periodā ir spēkā šādi Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotie un ES pieņemtie jaunie standarti, 
grozījumi spēkā esošajos standartos un jaunās norādes par interpretāciju:  
 

• 9. SFPS “Finanšu instrumenti” – pieņēmusi ES 2016. gada 22. novembrī (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2018. gada 1. 
janvārī vai pēc šī datuma); 
 

• 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 15. SFPS grozījumi “15. SFPS spēkā stāšanās datums” – pieņēmusi ES 2016. 
gada 22. septembrī (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
  

• 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” grozījumi – 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” skaidrojumi – 
pieņēmusi ES 2017. gada 31. oktobrī (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 
 

(u) Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (turpinājums) 

 

• Grozījumi 1. SFPS un 28. SGS, kas veikti ar “SFPS uzlabojumi 2014. – 2016. gada ciklam”, kas izriet no SFPS ikgadējo 
uzlabojumu projekta (1. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS), galvenokārt ar nolūku novērst pretrunas un nodrošināt skaidrāku tekstu – 
pieņēmusi ES 2018. gada 7. februārī (grozījumi 1. SFPS un 28. SGS ir piemērojami ikgadējiem periodiem, kas sākas 2018. gada 
1. janvārī vai pēc šī datuma); 

 

• SFPIK 22. interpretācija “Darījumi un avansa atlīdzība ārvalstu valūtā” – pieņēmusi ES 2018. gada 28. martā (spēkā ikgadējiem 
periodiem, kas sākas 2018. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). 

 
Minēto jauno standartu, spēkā esošo standartu grozījumu un jauno norāžu par interpretāciju pieņemšanas rezultātā nav veiktas nekādas 
būtiskas izmaiņas Sabiedrības finanšu pārskatos.  
 

IASB izdotie un ES pieņemtie standarti un grozījumi spēkā esošajos standartos, kas vēl nav stājušies spēkā 
 
IASB ir izdevusi un ES pieņēmusi šādus jaunus standartus, grozījumus spēkā esošajos standartos un jaunās norādes par interpretāciju, 
kas šo finanšu pārskatu apstiprināšanas dienā vēl nav stājušies spēkā: 
 

• 16. SFPS “Noma” – pieņēmusi ES 2017. gada 31. oktobrī (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc 
šī datuma); 
 

• 9. SFPS “Finanšu instrumenti” grozījumi – Priekšlaicīgas atmaksas elementi ar negatīvu kompensāciju – pieņēmusi ES 2018. 
gada 22. martā (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 

 

• 28. SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” grozījumi – Ilgtermiņa līdzdalība asociētajos uzņēmumos 
un kopuzņēmumos – pieņēmusi ES 2019. gada 8. februārī (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc 
šī datuma); 

 

• SFPIK 23. interpretācija “Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem” – pieņēmusi ES 2018. gada 23. oktobrī (spēkā 
ikgadējiem periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma). 

 
Sabiedrība ir nolēmusi nepārņemt jaunus standartus, grozījumus spēkā esošajos standartos un norādes par interpretāciju pirms to spēkā 
stāšanās datuma. Sabiedrība paredz, ka sākotnējās piemērošanas periodā šo standartu un standartu grozījumu pieņemšana būtiski 
neietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatu.  
 

IASB izdotie jaunie standarti un grozījumi spēkā esošajos standartos, kurus vēl nav pieņēmusi ES 

 
Šobrīd ES pieņemtās SFPS redakcijas būtiski neatšķiras no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes (IASB) izdotajiem 
noteikumiem, izņemot turpmāk minētos jaunos standartus un grozījumus spēkā esošajos standartos, kas uz 2018. gada 31. decembri nav 
apstiprinātas piemērošanai Savienībā (tālāk norādītie SFPS spēkā stāšanās datumi ir datumi, kuros šos SFPS pieņēmusi IASB):  

 

• 14. SFPS “Regulatora noteiktie atliktie posteņi” (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma) 
– Eiropas Komisija ir nolēmusi neuzsākt šā starpstandarta apstiprināšanas procesu un sagaidīt galīgo standartu;  
 

• 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
 

• 3. SFPS “Uzņēmējdarbības apvienošana” grozījumi – uzņēmējdarbības definīcija (spēkā attiecībā uz apvienotajiem 
uzņēmumiem, kuru iegādes datums sakrīt ar vai seko pēc pirmā ikgadējā pārskata perioda, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai 
pēc šī datuma, kā arī aktīvu iegādei, kas veikta šā perioda sākuma datumā vai pēc šā datuma); 
 

• Grozījumi 10. SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati” un 28. SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” 
– aktīvu pārdošana vai ieguldīšana starp investoru un tā asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu, kā arī turpmākie grozījumi (spēkā 
stāšanās atlikta uz nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad tiks pabeigts pētījums par pašu kapitāla metodi); 
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2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums (turpinājums) 

(u) Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (turpinājums) 

• Grozījumi 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana” un 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un 
kļūdas” – jēdziena “būtisks” definīcija (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
 

• Grozījumi 19. SGS “Darbinieku pabalsti” – plāna grozīšana, samazināšana vai izlīgums (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 
2019. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
 

• Grozījumi dažādos standartos, pamatojoties uz “SFPS uzlabojumi 2015. – 2017. gada ciklam”, kas izriet no SFPS ikgadējo 
uzlabojumu projekta (3. SFPS, 11. SFPS, 12. SGS un 23. SGS), galvenokārt ar nolūku novērst pretrunas un nodrošināt skaidrāku 
tekstu (piemērojami ikgadējiem periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma); 
  

• Grozījumi atsaucēs uz Konceptuālajām vadlīnijām SFPS standartos (spēkā ikgadējiem periodiem, kas sākas 2020. gada 
1. janvārī vai pēc šā datuma). 

Sabiedrība paredz, ka sākotnējās piemērošanas periodā šo standartu un standartu grozījumu pieņemšana būtiski neietekmēs Sabiedrības 
finanšu pārskatus. 
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3. Neto apgrozījums 
 2018 2017 

Uzņēmējdarbības segments EUR EUR 

Vadības un konsultāciju pakalpojumi 6 088 537 4 725 789 

Nomas ieņēmumi 2 365 1 224 

KOPĀ: 6 090 902 4 727 013 

 
 2018 2017 
Noieta tirgus EUR EUR 

Latvija 2 103 074 1 456 768 

Lietuva 1 408 783 1 392 562 

Igaunija 1 034 386 1 001 214 

Somija 1 118 414 817 125 

Zviedrija 356 384 47 344 

Krievija 69 861 12 000 

KOPĀ: 6 090 902 4 727 013 

4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
 2018 2017 

 EUR EUR 

IT izdevumi 691 339 390 885 

Konsultatīvie pakalpojumi * 254 426 124 697 

Apdrošināšanas izdevumi  156 416 118 447 

Mārketinga izdevumi 127 370 79 456 

Transporta izdevumi administrācijai 92 430 87 163 

Juridiskie pakalpojumi 81 277 170 134 

Telpu un teritoriju noma un ekspluatācijas izdevumi 51 365 49 556 

Sakaru izdevumi 10 003 12 732 

Pārējie administratīvie izdevumi 21 169 28 802 

KOPĀ: 1 485 795 1 061 872 

* ieskaitot maksājumus par audita un ne-audita pakalpojumiem Deloitte tīkla kompānijām: 
 2018 2017 

Finanšu pārskata audita pakalpojumi 9 750 14 558 

Maksājumi par atļautajiem nodokļu pakalpojumiem 70 173 43 200 

TOTAL: 79 923 57 758 

5. Nolietojums un amortizācija 
 2018 2017 
 EUR EUR 

Nemateriālo ieguldījumu amortizācija 474 471 308 692 

Pamatlīdzekļu pašu vajadzībām nolietojums 45 730 35 035 

KOPĀ: 520 201 343 727 
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6. Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 
 2018 2017 
 EUR EUR 

Procentu ieņēmumi 558 435 474 868 

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām, neto 5 285 - 

KOPĀ: 563 720 474 868 

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 
 2018 2017 
 EUR EUR 

Procentu maksājumi par aizņēmumiem 767 516 1 056 857 

Procenti par piesaistīto finansējumu 294 652 187 320 

Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām, neto - 528 

KOPĀ: 1 062 168  1 244 705 

8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis 
8.(a) Uzņēmumu ienākuma nodokļa nozīmīgākās sastāvdaļas: 

 2018 2017 
 EUR EUR 

Par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - 7 322 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis pagaidu atšķirību izmaiņu rezultātā - 858 841 

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļotais uzņēmumu ienākuma nodoklis:  - 866 163 

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiski aprēķinātās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības peļņai pirms 
nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi: 

 

 2017 
 EUR 

Peļņa pirms nodokļiem 781 419 

Teorētiski aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis - 15%  117 213 

Pastāvīgās atšķirības:  

Neatskaitāmas izmaksas nodokļu aprēķina vajadzībām 120 740 

Preču zīmes pārdošanas transferta cenas efekts (195 000) 

Neatzītā atliktā nodokļa izmaiņa (37 942) 

Norakstītais atliktā nodokļa aktīvs 858 841 

Citi 2 311 

Pārskata gada faktiskais uzņēmumu ienākuma nodoklis:  866 163 

  

Efektīvā nodokļa likme: 111% 

2018. gada 31. decembrī uzkrātie nodokļu zaudējumi ir sekojoši: 
Uz nākamajiem periodiem pārnestie nodokļu zaudējumi: Nodokļu zaudējumi 

2015. gada nodokļu zaudējumi 1 244 690 

2016. gada nodokļu zaudējumi 634 139 

KOPĀ: 1 878 829 

Sabiedrība var izmantot uzkrātos nodokļu zaudējumus nākamo piecu gadu laikā 50% apmērā pret apliekamo ienākumu, ja tiek 
maksātas dividendes attiecībā uz peļņu, kas radusies pārskata periodos pēc 2018. gada 1. janvāra. 
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8. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (turpinājums) 

8. (b) Atliktā nodokļa aktīvi ir attiecināmi uz šādām pagaidu atšķirībām: 

 Bilance Peļņas vai zaudējumu 
aprēķins 

  31.12.2018. 31.12.2017. 2018 2017 
 EUR EUR EUR EUR 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     

Paātrinātais nolietojums nodokļu vajadzībām -  - 544 622 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības - - - 544 622 

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs  -   

Uz nākamajiem periodiem pārnestie nodokļu zaudējumi  -  - 296 559 

Uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma saistības - - - 17 660 

Bruto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs - - - 314 219 

Neto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa (aktīvs) - - - 858 841 

 
8. (c) Atliktā nodokļa (aktīvu) izmaiņas 

 2018 2017 
 EUR EUR 

Atliktā nodokļa (aktīvi) pārskata gada sākumā - (858 841) 

Atliktā nodokļa izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā - 858 841 

Atliktā nodokļa (aktīvi) pārskata gada beigās: - - 

9. Personāla izmaksas un darbinieku skaits 
 2018 2017 
 EUR EUR 

Atlīdzība par darbu  1 340 417 892 097 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 323 025 210 507 

Atlīdzība saskaņā ar uzņēmuma līgumiem 204 900 115 050 

Uzkrājumi prēmijām (izmaiņa) (53 324) 400 763 

Pārējās personāla izmaksas 281 080  151 741 

KOPĀ: 2 096 098 1 770 158 

 
 2018 2017 

Personāla izmaksu funkcionālais sadalījums ir sekojošs: EUR EUR 

Administrācija un finanses 2 096 098 1 770 158 

KOPĀ: 2 096 098 1 770 158 

 
 2018 2017 

T. sk. augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu: EUR EUR 

Valdes locekļi   

Atlīdzība par darbu 788 958 484 512 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 189 854 114 089 

KOPĀ: 978 812 598 601 

Padome atlīdzību nesaņem. 
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9. Personāla izmaksas un darbinieku skaits (turpinājums) 

 2018 2017 

Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā 10 10 

KOPĀ: 10 10 

10. Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Licences un 

tamlīdzīgas 

tiesības

Citi 

nemateriālie 

ieguldījumi

Pārējie 

pamatlīdzekļi 

un inventārs

KOPĀ

EUR EUR EUR EUR

2016. gada 31.decembrī

Sākotnējā vērtība 378 920                 744 941                136 092             1 259 953     

Uzkrātā amortizācija un nolietojums (68 959)                  (376 442)               (52 988)              (498 389)       

Bilances vērtība, neto 309 961                 368 499                83 104               761 564        

2017. gads

Sākotnējā vērtība 309 961                 368 499                83 104               761 564        

Iegāde 32 947                   367 660                24 397               425 004        

Likvidācija -                             -                            (274)                   (274)              

Amortizācija un nolietojums (78 673)                  (230 021)               (35 033)              (343 727)       

Bilances vērtība, neto 264 235                 506 138                72 194               842 567        

2017. gada 31.decembrī

Sākotnējā vērtība 411 867                 1 112 601             160 215             1 684 683     

Uzkrātā amortizācija un nolietojums (147 632)                (606 463)               (88 021)              (842 116)       

Bilances vērtība, neto 264 235                 506 138                72 194               842 567        

2018. gads

Sākotnējā vērtība 264 235                 506 138                72 194               842 567        

Iegāde 53 101                   773 830                104 432             931 363        

Amortizācija un nolietojums (85 736)                  (388 735)               (45 730)              (520 201)       

Bilances vērtība, neto 231 600                 891 233                130 896             1 253 729     

2018. gada 31.decembrī

Sākotnējā vērtība 464 968                 1 886 431             264 647             2 616 046     

Uzkrātā amortizācija un nolietojums (233 368)                (995 198)               (133 751)            (1 362 317)    

Bilances vērtība, neto 231 600                 891 233                130 896             1 253 729     

 

 

Pilnībā amortizēti ilgtermiņa ieguldījumi un nolietoti pamatlīdzekļi 

2018. gada 31. decembrī Sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu sastāvā bija iekļauti aktīvi ar iegādes vērtību 
EUR 946 557 (31.12.2017.: EUR 916 625 un 31.12.2016.: EUR 561 924) apmērā, kas tikuši pilnībā norakstīti nolietojuma 
izmaksās un kuri joprojām tiek aktīvi izmantoti saimnieciskajā darbībā. 
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11. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā 
  Līdzdalība, 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 
Sabiedrība Adrese % EUR EUR EUR 

SIA “STORENT” Zolitūdes iela 89, Rīga, LV-1046, Latvija 100 10 921 613 10 921 613 6 944 321 

UAB “STORENT” Titango g. 10, Viļņa, LT 02300, Lietuva 100 9 010 429 9 010 429 9 010 429 

OU “STORENT” Betooni  15 / Paneeli  5, Tallina, 11415, Igaunija 100 9 190 203 8 390 203 6 840 203 

Oy “STORENT” Virkatie 16, Vantaa, FI-01510, Somija 100 2 500 2 500 2 500 

AS “STORENT” Pb 1441 Vika, N-0116, Oslo, Norvēģija 100 3 700 3 700 3 700 

AB " STORENT” Arrendevägen 50, 163 44, Spanga, Stokholma, 
Zviedrija 

100 491 375  5 600 5 600 

OOO 
“STORENT” 

4 Bolshaja Okruznaja ulica 33, 236009, Kaliningrada, 
Krievijas Federācija 

100 582 937 582 937 - 

 KOPĀ: 30 202 757 28 916 982 22 806 753 
 

2018. gada 31. decembrī Sabiedrībai bija ieguldījumi šādās meitas sabiedrībās: 

2018 2017 2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

SIA "Storent" yes 2 083 924    1 575 868     (921 351)  10 976 265    8 892 142    3 938 081 

UAB "Storent" yes     (566 817)         23 412     (590 125)       (79 810)       487 007       463 595 

OU "Storent" yes  (1 127 179)     (825 997)  (1 588 415)  (1 082 871)     (755 692)  (1 479 695)

OY "Storent" no     (459 593)     (582 045)         (1 930)  (1 066 176)     (606 583)       (24 538)

AS "Storent" no       (13 049)         (5 462)         (5 700)       (42 998)       (30 343)       (26 958)

AB "Storent" yes     (767 213)     (507 080)         (2 150)     (773 052)     (506 970)              114 

OOO "Storent" no         (8 021)       208 050         60 902       275 682       325 196       126 376 

OY "Leinolift" yes  (1 296 182)       (25 456)       346 569     (209 455)    1 086 727    1 112 182 

Nosaukums Auditēts
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) Pašu kapitāls

OY "Storent" meitas sabiedrība: 

 

Meitas sabiedrību finanšu rezultāti ir apkopoti no atsevišķajiem meitas sabiedrību finanšu pārskatiem, kas sagatavoti atbilstoši 
noteiktās valsts likumdošanas prasībām. Sabiedrības vadība veica katras līdzdalības vērtības summas atgūstamās summas 
izvērtēšanu. Tika izvērtēts, vai ir notikusi līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās. Lai veiktu vērtības 
samazināšanas testu līdzdalībai radniecīgo sabiedrību kapitālā, atgūstamā summa – lietošanas vērtība – tiek noteikta, diskontējot 
katras radniecīgās sabiedrības nākotnes naudas plūsmu. Aprēķins tiek balstīts uz šādu pieņēmumu: katras radniecīgā sabiedrība 
tiek uzskaitīta par atsevišķu naudu ienesošu vienību. Naudas plūsmas ir ieplānotas, pamatojoties uz aktuālajiem rezultātiem un 5 
gadu biznesa plānu. Naudas plūsmas bija ekstrapolētas, izmantojot izaugsmes likmes 5% Baltijā, 37% Kaļiņingradā, Krievijā, 14% 
Somijā un 24% Zviedrijā. Lai noteiktu aktīvu atgūstamo tagadnes vērtību, tika piemērota pēc-nodokļu diskonta likme 10% apmērā. 
Diskonta likmes prognozes balstās uz faktisko kapitāla cenu Storent grupas sabiedrībām. Veikto testu rezultātā ilgtermiņa 
ieguldījumu vērtības samazināšanās netika konstatēta. Ilgtermiņa ieguldījumu atgūstamā vērtība ir būtiskā mērā atkarīga no 
vērtējumā izmantotajiem pieņēmumiem saistībā ar neto apgrozījuma izaugsmi un izaugsmes laiku, kā arī no Sabiedrības vadības 
spējas īstenot šos pieņēmumus un Baltijas un Skandināvijas būvniecības tirgus attīstības kopumā. Jebkuras šo pieņēmumu 
nelabvēlīgās izmaiņas, ko var izraisīt tirgus nepastāvība, kurā darbojas Sabiedrība, var negatīvi ietekmēt Sabiedrības līdzdalības 
bilances vērtību, kas atspoguļota bilancē 2018. gada 31. decembrī. 

Nosaukums Valsts Uzņēmējdarbība 
Dibināšanas / iegādes 
datums 

Meitas sabiedrības    

SIA “Storent” Latvija Industriālās tehnikas noma 2008. gada 17. aprīlis 
UAB “Storent” Lietuva Industriālās tehnikas noma 2008. gada 27. novembris 
OÜ “Storent” Igaunija Industriālās tehnikas noma 2009. gada 7. jūlijs 

Oy “Storent” Somija  Industriālās tehnikas noma 2012. gada 4. septembris 

AB “Storent” Zviedrija Industriālās tehnikas noma 2013. gada 15. janvāris   

AS “Storent” Norvēģija Industriālās tehnikas noma 2013. gada 27. jūnijs 

OOO “Storent” Krievija Industriālās tehnikas noma 2017. gada 1. augusts 
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12. Citi debitori  
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 
 EUR EUR EUR 

Garantijas depozīti 10 850  10 850  7 304 

Pārmaksātais pievienotās vērtībās nodoklis - 7 358 100 

Citi debitori 5 920 5 920 13 309 

KOPĀ: 16 770 24 128 20 713 

13. Nākamo periodu izmaksas 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Pirmās iemaksas par automašīnām - 2 183 3 233 

Citas nākamo periodu izmaksas 21 356 19 367 82 833 

Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas: - 3 349 7 040 

Īstermiņa nākamo periodu izmaksas: 21 356 18 201 79 026 

 

14. Nauda un naudas ekvivalenti 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Nauda bankā, EUR 3 185 057 4 693 599 2 485 627 

KOPĀ: 3 185 057 4 693 599 2 485 627 
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15. Akciju kapitāls  

2017. gadā Sabiedrības akciju kapitāls tika palielināts par EUR 26 173 420 un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls 2018. gadā 31. 
decembrī un 2017. gada 31. decembrī bija EUR 33 316 278, un to veidoja 33 316 278 akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1. 
Visām akcijām ir vienādas balsstiesības un tiesības uz dividendēm.  

2014. gada novembrī Sabiedrība piesaistīja jaunu investoru Darby financial investment fund, kurš izsniedza nozīmīgu aizņēmumu 
Sabiedrībai (sk. 20.c piezīmi). Kopējas izmaksas, kas saistītas ar investora piesaistīšanu, sastādīja EUR 712 140. Sabiedrība definēja 
šīs izmaksas kā papildizmaksas, kas saistītas ar finansējuma piesaistīšanu, saskaņā ar SGS 39. Šīs izmaksas tiek norakstītas 
pakāpeniski, visa aizņēmuma periodā. 2014. gadā daļa no saņemtā aizņēmuma tika novirzīta Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai 
un papildizmaksu summa EUR 167 340, proporcionāli kapitalizētajai summai, bija alocēta uz Sabiedrības pašu kapitālu. 2017. gadā 
pašu kapitāls tika palielināts, kapitalizējot atlikušo aizdevuma summu no ieguldītāja, un tādējādi atlikušais papildu izmaksu apjoms tika 
norakstīts, palielinot Sabiedrības uzkrātos zaudējumus par EUR 388 929 . 

 

Sabiedrības akcionāri 2018. gada 31. decembrī: 

Akcionārs 
Akciju skaits  Summa 

EUR 
Līdzdalības 

daļa (%) 

“Levina Investments” S.A.R.L. (Luksemburga) 24 320 882 24 320 882 73% 

“Bomaria” SIA 4 497 698 4 497 698 13.5% 

“Supremo” SIA 4 497 698 4 497 698 13.5% 

KOPĀ: 33 316 278 33 316 278 100% 

 

Sabiedrības akcionāri 2017. gada 31. decembrī: 

Akcionārs 
Akciju skaits  Summa 

EUR 
Līdzdalības 

daļa (%) 

“Levina Investments” S.A.R.L. (Luksemburga) 24 320 882 24 320 882 73% 

Perle Cunsultancy LTD (Cyprus) 4 497 698 4 497 698 13.5% 

TORRINI LTD (Cyprus) 4 497 698 4 497 698 13.5% 

KOPĀ: 33 316 278 33 316 278 100% 

Sabiedrības akcionāri 2016. gada 31. decembrī: 

 

Akcionārs 

 
Valsts 

Akciju 
skaits  

Summa 
EUR 

Līdzdalības 
daļa 

“Levina Investments” S.A.R.L. Luksemburga 4 000 000 4 000 000 56% 

“Perle Cunsultancy” LTD Kipra 1 571 429 1 571 429 22% 

“TORRINI” LTD Kipra 1 571 429 1 571 429 22% 

 KOPĀ: 7 142 858 7 142 858 100% 
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16. Citi uzkrājumi 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Uzkrājumi prēmijām    422 305 475 629 74 866 

KOPĀ: 422 305 475 629 74 866 

17. Pārējie kreditori 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Atlīdzība par darbu   55 062 47 541 32 054 

KOPĀ:  55 062 47 541 32 054 

18. Uzkrātās saistības 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem   154 478 81 829 42 326 

Pārējās uzkrātās saistības   39 940 135 744 11 393 

KOPĀ: 194 418 217 573 53 719 

19. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmumu ienākuma nodoklis 

 
 31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 

 EUR EUR EUR 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis   5 920 7 322 - 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas   34 759 22 942 14 821 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   20 073 13 554 8 767 

Pievienotās vērtības nodoklis   (84) - - 

Riska nodeva   (5) 1 1 

KOPĀ: 60 663 43 819 23 589 
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20. Darījumi ar saistītajām pusēm 

Saistītās puses ir Sabiedrības meitas sabiedrības, kā arī tā akcionāri, kuri var kontrolēt Sabiedrību vai kuriem ir būtiska ietekme 
uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, Sabiedrības vai tās mātes sabiedrības augstākās vadības 
amatpersonas un jebkuras no iepriekš minētajām privātpersonām tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas 
kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tiem. 
 

20. (a) Darījumi ar saistītajām pusēm: 

Saistītā puse Gads 

Pārdotās preces 
un sniegtie 

pakalpojumi 

Pirktās preces 
un saņemtie 
pakalpojumi 

Parādi  
saistītajām  

pusēm 

Saistīto  
pušu  

parādi 

  EUR EUR EUR EUR 

Meitas sabiedrības:      

SIA “STORENT” 2016 1 624 750 (9 915) - 1 506 964 

 2017 1 794 666 (13 476) - 1 295 897 

 2018 2 590 777 (28 662) - 2 425 467 

SIA “CRENT” 2017 100 094 (2 988) - - 

 2018 - -  - 

UAB “STORENT” 2016 1 203 754 (44 500) - 855 035 

 2017 1 392 562 (55 050) - 1 424 550 

 2018 1 409 441 (66 125) - 962 866 

OU “STORENT” 2016 885 594 - - 497 681 

 2017 1 012 773 - - 716 182 

 2018 1 034 630 - - 604 698 

Oy “STORENT” 2016 536 - - 536 

 2017 365 (24 170) (24 170) 901 

 2018 365 (31 437) (35 607) 1 266 

AB “STORENT” 2016 107 - - 107 

 2017 59 818 - - 59 924 

 2018 356 428 - - 316 352 

AS “STORENT” 2016 1 171 - - 1 171 

 2017 1 217 - - 2 388 

 2018 1 482 - - 3 870 

OOO “STORENT” 2017 13 665 - - 13 666 

 2018 70 007 - - 12 253 

Oy “Leinolift” 2017 817 125 (1 116) (1 116) 806 446 

 2018 1 188 414 - (1 116) 1 848 612 

KOPĀ 2016: 3 715 912 (54 415) - 2 861 494 

KOPĀ 2017: 5 192 285 (96 800) (25 286) 4 319 954 

KOPĀ 2018: 6 651 544 (126 224) (36 723) 6 175 384 
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20. Darījumi ar saistītajām pusēm (turpinājums) 

 

20. (b) Aizdevumi saistītajām sabiedrībām 
 

 Atmaksas  
datums 

Aizdevuma 
summa 

Faktiskā procentu 
likme (%) 

31.12.2018. 
EUR 

31.12.2017. 
EUR 

31.12.2016. 
EUR 

SIA “STORENT” 31.12.2020. 8 400 000 6 8 400 000 8 400 000 6 660 000 

SIA “STORENT” 31.12.2020. 1 684 673 6 1 684 673 1 684 673 - 

OU “STORENT” 31.12.2019. - 6 - - 950 000 

OY “STORENT” 31.12.2020. 6 000 6 6 000 6 000 6 000 

AB “STORENT” 31.12.2020. 430 000 6 75 213 430 000 40 000 

AS “STORENT” 31.12.2020. 20 000 6 25 000 20 000 20 000 

OOO “STORENT” 31.12.2020. 67 063 6 67 063 67 063 - 

  Ilgtermiņa saistības: 10 257 949 10 607 736 7 676 000 

  Īstermiņa saistības: - - - 

Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām izsniegti bez nodrošinājuma. 

 
 

20. (c) Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām 
 

 Atmaksas  
datums 

Aizņēmuma 
summa 

Faktiskā 
procentu likme 

(%) 

31.12.2018. 
EUR 

31.12.2017. 
EUR 

31.12.2016. 
EUR 

Levina Investments S.A.R.L. 31.12.2021. 16 980 400 6 - - 14 719 776 

Bomaria SIA 31.12.2021. 6 680 872 6 291 117 295 409 5 734 899 

Supremo SIA 31.12.2021. 6 680 872 6 291 117 295 409 5 734 898 

Finasējuma piesaistīšanas 
izmaksas 

   - - (388 929) 

OY “STORENT” 31.12.2019 940 000 6 150 000 780 000 - 

  Ilgtermiņa saistības: 732 234 1 370 818 25 800 644 

  Īstermiņa saistības: - - - 

Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām saņemti bez nodrošinājuma. 

 

20. (d) Darījumiem ar radniecīgajām un saistītajām sabiedrībām piemērojamie noteikumi un nosacījumi 

Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas, un norēķini tiek veikti naudā. Ne par kādiem radniecīgo vai 
saistīto sabiedrību parādiem nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas, izņemot kā norādīts 26. pielikumā.  

 

20. (e) Aizdevumu saistītajām sabiedrībām un aizņēmumu no saistītajām sabiedrībām procenti 
 

 
Aizdevumu procentu 

ienākumi 
Aizņēmumu procentu 

izmaksas 
 2018 2017 2018 2017 
 EUR EUR EUR EUR 

Sabiedrības akcionāri - - 34 417 662 665 

Sabiedrības meitas sabiedrības 558 435 474 835 31 437 24 170 

KOPĀ: 558 435 474 835 65 854 686 855 
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21. Citi aizņēmumi 

2015. gadā AS “Storent Investments” saņēma pirmo piegādātāja kredītu no pacēlāju ražotājiem Eiropā – AB “Haulotte Group”. Kopējā 
aizdevuma summa ir EUR 5 500 000 ar procentu likmi 3% gadā. Aizņēmuma atmaksas datums ir 2020. gada 1. oktobris.  

2017. gadā AS “Storent Investments” saņēma jaunu kredītu no pacēlāju ražotājiem Eiropā – AB “Haulotte Group” un S.A.S “Yanmar 
Construction Equipment Europe”. Kopējā aizdevuma summa ir EUR 3 993 546 ar procentu likmi 4% gadā. Aizņēmuma atmaksas 
datums ir 2021. gada 1. decembris un 2020. gada 1. decembris.  

2018. gadā AS “Storent Investments” saņēma trešo kredītu no pacēlāju ražotājiem Eiropā – AB “Haulotte Group” un S.A.S “Yanmar 
Construction Equipment Europe”. Kopējā aizdevuma summa ir EUR 2 080 234 ar procentu likmi 4% gadā. Aizņēmuma atmaksas 
datums ir 2021. gada 15. decembris.  

Kā papildus nodrošinājums šiem aizņēmumiem no AB “Haulotte Group” un S.A.S “Yanmar Construction Equipment Europe” ir reģistrēti 
vekseļi katram maksājumam. 

 
 

 

Saistību 
dzēšanas 
termiņš Summa 

Aktuālā procentu 
likme (%) 

31.12.2018. 
EUR 

31.12.2017. 
EUR 

31.12.2016. 
EUR 

AB “Haulotte Group” 01.10.2020. 5 500 000 2.49 2 004 450 2 995 856 4 000 016 

AB “Haulotte Group” 01.12.2021. 1 003 836 3.94 604 259 803 069 - 

AB “Haulotte Group” 01.12.2021. 1 994 007 3.94 1 275 191 1 694 746 - 

AB “Haulotte Group” 01.12.2020. 1 006 969 4 538 840 805 575 - 

AB “Haulotte Group” 15.12.2021 1 004 278 4 806 100 - - 

SAS “Yanmar 
construction 
equipment Europe” 

01.12.2020. 995 703 4 532 812 796 562 - 

SAS “Yanmar 
construction 
equipment Europe” 

15.12.2021 1 075 956 4 863 635 - - 

Finansējuma 
piesaistīšanas 
izmaksas 

   (294 885) (441 678) (274 777) 

SIA “Aston Baltic” 31.12.2020. 109 575 - 51 511 80 731 109 575 

   Ilgtermiņa saistības: 3 597 885 4 710 297 2 943 758 

   Īstermiņa saistības: 2 784 028 2 024 564 891 056 

22. Aizņēmumi pret obligācijām 

2017. gadā Storent Investments izlaida obligācijas ar atmaksas termiņu 30.06.2020 un gada procentu likmi 8%.  
 

 
Saistību dzēšanas 

termiņš Summa 
Aktuālā procentu 

likme (%) 
31.12.2018. 

EUR 
31.12.2017. 

EUR 

Aizņēmumi pret 
obligācijām 

30.06.2020. 8 245 000 8 8 245 000 6 644 597 

Finansējuma 
piesaistīšanas 
izmaksas * 

   (153 611) (137 195) 

   KOPĀ: 8 091 389 6 507 402 

* Izmaksas, kas saistītas ar vērtspapīru izlaišanu, tiks norakstītas pakāpeniski aizņēmuma periodā. Papildizmaksu atlikusī summa 
uz 31.12.2018 ir EUR 153 611. 
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23. Finanšu instrumenti 

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir saņemtie īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi, pircēju un pasūtītāju parādi, nauda un 
finanšu noma. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrība 
saskaras arī ar vairākiem citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, parādi piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem un pārējie kreditori, kas izriet tieši no tā saimnieciskās darbības. 

Finanšu aktīvu un saistību kategorijas 

Finanšu aktīvi 
31.12.2018 

EUR 
31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Aizdevumi un pircēju parādi amortizētajā iegādes vērtībā    

 - Radniecīgo sabiedrību parādi  6 175 384 4 319 954 2 861 494 

 - Pircēju un pasūtītāju parādi 5 183 63 231 - 

 - Citi debitori 16 770 24 128 20 713 

 - Nauda un naudas ekvivalenti 3 185 057 4 693 599 2 485 627 

KOPĀ finanšu aktīvi: 9 382 394 9 100 912 5 367 834 

 

Finanšu saistības 
31.12.2018 

EUR 
31.12.2017 

EUR 
31.12.2016 

EUR 

Finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā    

 - Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām 732 234 1 370 818 25 800 644 

 - Aizņēmumi pret obligācijām 8 091 389 6 507 402 - 

 - Finanšu nomas saistības 54 925 - - 

 - Citi aizņēmumi 6 381 913 6 734 861 3 834 814 

 - Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 206 153 676 975 45 076 

 - Parādi radniecīgajām sabiedrībām 36 723 25 286 - 

 - Pārējie kreditori 115 725 91 360 55 643 

KOPĀ finanšu saistības: 15 619 062 15 406 702 29 736 177 

24. Finanšu risku pārvaldība 

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, kredītriskam un likviditātes riskam. 

Ārvalstu valūtas risks 

Ārvalstu valūtas risks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi no nelabvēlīgām valūtas kursu svārstībām. Šis risks rodas 
tad, kad finanšu aktīvi ārvalstu valūtā nesakrīt ar finanšu saistībām tajā pašā valūtā, līdz ar to Sabiedrībai veidojas atklātās valūtas 
pozīcijas. Sabiedrībai nav būtisku finanšu aktīvu un saistību, kas būtu izteikti citās valūtās, neskaitot eiro. Tādejādi pārskata gadā 
Sabiedrības pakļautība ārvalstu valūtas riskam nebija būtiska. 

Kredītrisks 

Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījuma partneris nespēs pildīt savas saistības pret Sabiedrību. 
Kredītrisku galvenokārt rada naudas līdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi un izsniegtie aizdevumi. 

Naudas līdzekļi 
Kredītrisks saistībā ar naudas līdzekļiem bankās tiek pārvaldīts, izvērtējot bankas, ar kurām sadarboties, tādējādi samazinot 
iespējamību zaudēt finanšu līdzekļus. 

Pircēju un pasūtītāju parādi 
Sabiedrība regulāri uzrauga kavētos pircēju un pasūtītāju parādus. 

Izsniegtie aizdevumi 
Sabiedrība kontrolē kredītrisku, izvērtējot aizdevumu saņēmēju finanšu darbības rādītājus. 
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24. Finanšu risku pārvaldība (turpinājums) 

Likviditātes risks 

Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nebūs spējīga savlaicīgi un pilnā apmērā nodrošināt savu saistību izpildi. Likviditātes risks 
rodas, ja nesaskan finanšu aktīvu un saistību atmaksas termiņi. Sabiedrības likviditātes riska pārvaldības mērķis ir uzturēt 
atbilstošu naudas un tās ekvivalentu daudzumu un nodrošināt atbilstošu finansējuma pietiekamību, lai Sabiedrība spētu pildīt 
savas saistības noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami naudas resursi, lai tās likviditāte 
nebūtu apdraudēta. 

Sabiedrības finanšu saistību atmaksas termiņi, pamatojoties uz līgumā paredzētajiem nediskontētajiem maksājumiem, 2018., 
2017. un 2016. gada 31. decembrī var tikt atspoguļoti šādi: 

 

31.12.2018. 
< 3 mēnešiem 

EUR 
3 - 12 mēneši 

EUR 
1 - 7 gadi 

EUR 
Kopā 
EUR 

Aizņēmumi pret obligācijām 164 900 494 700 8 574 800 9 234 400 

Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām - 159 000 687 036 846 036 

Finanšu nomas saistības 2 710 8 131 52 141 62 982 

Citi aizņēmumi 991 570 1 941 938 4 045 170 6 978 678 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 242 876 - - 242 876 

Pārējās finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā  115 725 - - 115 725 

KOPĀ: 1 517 781 2 603 769 13 359 147 17 480 697 

 

31.12.2017. 
< 3 mēnešiem 

EUR 
3 - 12 mēneši 

EUR 
1 - 7 gadi 

EUR 
Kopā 
EUR 

Aizņēmumi pret obligācijām 1 647 961* 411 600 5 609 490 7 669 051 

Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām - - 1 606 214 1 606 214 

Citi aizņēmumi 330 000 2 064 285 5 207 757 7 602 042 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 702 261 - - 702 261 

Pārējās finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā  91 360 - - 91 360 

KOPĀ: 2 771 582 2 475 885 12 423 461 17 670 928 

*koriģēti līgumā noteiktie termiņi par obligāciju izpirkumu par 1.5 milj. EUR 2018.gada janvārī 
 
 

31.12.2016. 
< 3 mēnešiem 

EUR 
3 - 12 mēneši 

EUR 
1 - 7 gadi 

EUR 
Kopā 
EUR 

Aizņēmumi no saistītajām sabiedrībām - - 30 407 494 30 407 494 

Citi aizņēmumi - 1 113 926 3 186 444 4 300 370 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 45 076 - - 45 076 

Pārējās finanšu saistības amortizētajā iegādes vērtībā  55 643 - - 55 643 

KOPĀ: 646 380 1 113 926 33 593 938 34 808 583 
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25. Kapitāla pārvaldīšana 

Sabiedrības kapitāla vadības mērķis ir nodrošināt augstu kredītreitingu un līdzsvarotu kapitāla struktūru, lai nodrošinātu Sabiedrības 

sekmīgu darbību un maksimizētu Sabiedrības akciju vērtību. Uz Sabiedrību neattiecas ārēji noteiktas kapitāla prasības. Sabiedrība 

kontrolē kapitāla struktūru un pielāgo šo struktūru atbilstoši ekonomiskajiem apstākļiem. Kapitāla struktūras kontrolei un koriģēšanai 

Sabiedrība var mainīt dividenžu izmaksāšanas nosacījumus akcionāriem, atmaksāt daļu akciju vai atbrīvot jaunas akcijas. 2018. un 2017 

gadā nebija veiktas nekādas izmaiņas mērķos, politikā vai procesos, kas saistīti ar kapitāla pārvaldību. 

 

 
31.12.2018. 

EUR 
31.12.2017. 

EUR 
31.12.2016. 

EUR 

Procentu kredīti un aizņēmumi 15 260 461 14 613 081 29 635 458 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 358 601 793 621 100 719 

Nauda un naudas ekvivalenti (3 185 057) (4 693 599) (2 485 627) 

Neto saistības 12 434 005 10 713 103 27 250 550 

    

Pašu kapitāls 34 882 403 33 392 043 7 692 296 

Neto saistības pret pašu kapitālu: 0.36 0.32 3.54 

 

26. Iespējamas saistības 

Izsniegtās garantijas 

2017. gada 27. jūnijā AS "Storent Investments" sniedza garantiju AS “Luminor Liising” saistībā ar noslēgto faktoringa līgumu starp OU 
"Storent" un AS “Luminor Liising”. Nodrošinātā prasījuma apmērs sastāda 400 000 EUR un garantija ir spēkā līdz pilnīgai saistību 
izpildei. Finanšu pārskata sastādīšanas laikā nepastāv varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu 
aizplūšana no Sabiedrības. 

2018., 2017. gadā un 2016. gadā AS “Storent Investments” sniedza garantiju SIA “Luminor Līzings” saistība ar visiem spēkā esošajiem 
finanšu līzinga līgumiem starp SIA “Storent” un SIA “Luminor Līzings”. Nodrošinājuma prasījuma apmērs sastāda 10 794 073 EUR un 
garantijas ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim. Finanšu pārskata sastādīšanas laikā nepastāv varbūtība, ka saistību nokārtošanai 
būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana no Sabiedrības. 

2014. gadā AS “Storent Investments” sniedza garantiju SIA “Luminor Līzings” saistība ar noslēgtiem faktoringa līgumiem starp SIA 
“Storent” un SIA “Luminor Līzings“, garantija ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Finanšu pārskata sastādīšanas laikā nepastāv 
varbūtība, ka saistību nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana no Sabiedrības. 

2018., 2017. gadā un 2016. gadā AS “Storent Investments” sniedza garantiju SIA “UniCredit Leasing” saistība ar visiem spēkā 
esošajiem finanšu līzinga līgumiem starp SIA “Storent” un SIA “UniCredit Leasing”. Nodrošinājuma prasījuma apmērs sastāda 3 624 
850 EUR un garantijas ir spēkā līdz 2023. gada 30. septembrim. Finanšu pārskata sastādīšanas laikā nepastāv varbūtība, ka saistību 
nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana no Sabiedrības. 

27. SFPS pirmreizēja piemērošana 

Sabiedrības pārejas datums uz SFPS ir 2015. gada 1. janvāris, pirmie finanšu pārskati, kas sagatavoti saskaņā ar SFPS, ir sagatavoti 
par gadu, kas noslēdzas 2018. gada 31. decembrī. 

Sabiedrība iepriekšējos pārskata periodos nav iesniedzis atsevišķos finanšu pārskatus, kas pilnībā atbilstu SFPS vai vietējiem 
vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. 

SFPS ieviešana nav izraisījusi būtiskas izmaiņas Sabiedrības uzskaites politikās. 

Storent Koncerns SFPS pārskatus ir sagatavojis arī iepriekšējos periodos un Koncerna pārejas datums ir 2015. gada 1. janvāris. 
Sabiedrība pārejas datumu ir noteikusi atbilstoši Koncerna pārejas datumam. 

 












