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NOSAUKUMS 
 

 
Valmieras stikla šķiedra 

JURIDISKAIS STATUSS 
 

Akciju sabiedrība 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS 
 
 

Nr. 40003031676 
Rīga, 1991. gada 30. septembris 

DARBĪBAS VEIDS Stikla šķiedras produktu ražošana 
 

ADRESE 
 
 

Cempu iela 13, 
Valmiera, LV- 4201, 
Latvija 
 

VALDE 
 
 

Valdes priekšsēdētājs: 
Andris Oskars Brutāns, prezidents  

 
Valdes locekļi: 

Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents  
Wilfried Queißer 
Karl Heinz Will  
Imants Saulītis 
Bernd Preiβler 
Friedhelm Schwender  

 
PADOME 
 

Padomes priekšsēdētājs: 
Jürgen Preiss-Daimler 
 

Padomes locekļi: 
Andris Bērziņš 
Hans Peter Cordts  
Guntis Strazds 
Inārs Poļaks (līdz 12.05.2006) 
Aivars Lošmanis (no 12.05.2006) 
 

PĀRSKATA GADS 
 

2006. gada 1. janvāris - 31. decembris 

IEPRIEKŠĒJAIS PĀRSKATA GADS  
 

2005. gada 1. janvāris - 31. decembris 

REVIDENTI UN TO ADRESE 
 
 

Deloitte Audits Latvia SIA 
Licence nr. 43 
Doma laukums 1 (juridiskā adrese) 
Bīskapa gāte 2 (biroja adrese) 
Rīga, LV-1050 
Latvija 
 
Inguna Staša 
Zvērināta revidente 
Sertifikāts nr. 145 
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Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana un realizācija. 
Uzņēmums jau 14. gadu darbojas starptautiskā stikla šķiedras izstrādājumu tirgū, 2006. gadā pārdodot savu 
produkciju 29 valstīs.  70 % no produkcijas tiek pārdota Eiropas Savienības valstu firmām.  
 
A/S Valmieras stikla šķiedra kopš 2000. gada strādā ar DIN EN ISO 9001: 2000 uzņēmuma kvalitātes vadības 
sistēmas sertifikātu, kuru izsniedzis un ik 3 gadus auditē Vācijas Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācijas 
uzņēmums Frankfurtē. 2006. gadā pēc audita, sabiedrība ieguva atjaunotu  šis sistēmas sertifikātu.  
 
2006. gadā sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 34.986 milj. LVL, salīdzinoši 2005. gadā tas bija 32.688 
milj. LVL. Neto apgrozījuma pieaugums sastādīja 2.298 milj. LVL jeb 7.03 %. Apgrozījuma pieaugums 
panākts, palielinot ražotās produkcijas apjomu un paplašinot pircēju skaitu Eiropā. 2006. gadā pārdošanas 
apjomus veicināja stikla šķiedras ieguves un tālākas pārstrādes ražotņu sekmīga darbība, darbinieku augstā 
kvalifikācija, jaunu produktu ražošanas apgūšana, ražošanas un pārdošanas procesu organizatoriskā 
pilnveidošana.  
 
Lai palielinātu ražošanas potenciālu, 2006. gada oktobrī A/S „Valmieras stikla šķiedra” sāka darbību jauna 
stikla šķiedras un tās tekstilpārstrādes  ražotne. Tās celtniecībā, mašīnās un tehnoloģiskajās iekārtās investēti  
26 milj. LVL.  
 
A/S Valmieras stikla šķiedra 2006. gadā  turpināja to produktu piegādi klientiem, kuri ražoti  no iepirktiem 
pusfabrikātiem, tādējādi apgūstot tirgu 2006. gadā jaunceļamās stikla šķiedras un tās tekstilpārstrādes ražotnes 
produkcijas pārdošanai  2007. un nākošajos gados. 
 
No 2006. gadā realizētās produkcijas galveno stikla šķiedras izstrādājumu īpatsvars bija sekojošs: 
 

Stikla šķiedras diegi un rovingi  35% 
Stikla šķiedras audumi   53% 
Pārējā produkcija    12% 

 
2006. gada tīrā peļņa ir 719.68 tūkst. LVL, kas salīdzinot ar  1.237 milj. LVL 2005. gadā ir mazāka tādēļ, ka 
faktiskās izmaksas atsevišķos posteņos (preču piegāžu transporta izmaksas, pusfabrikātu iepirkuma izmaksas,  
zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un tās pārdošanas u.c.) bija lielākas nekā plānots.  
 
Saskaņā ar 2006. gada 12. maija akcionāru pilnsapulces lēmumu no 2005. gada tīrās peļņas tika izmaksātas 
dividendes A/S Valmieras stikla šķiedra akcionāriem 1.3 santīmi par akciju. 
 
Rīgas Fondu biržā A/S Valmieras stikla šķiedra 1 akcijas cena šajā gadā  svārstījās 1.70 LVL līdz 2.68 LVL 
par akciju robežās un  2006. gada  30. decembrī bija 2.36 LVL. 
 
A/S Valmieras stikla šķiedra akciju kapitāls uz 2006. gada 31. decembri sastādīja 23,903,205 LVL. 
 
2006. gadā tika turpināta Uzņēmuma attīstības koncepcijas 2004. – 2008. gadam īstenošana. Attīstības 
koncepcijas un tajā paredzēto investīciju projektu pamatmērķi: 
 

 - ražošanas jaudas palielināšana; 
 - izmaksu samazināšana; 
 - darba organizācijas uzlabošana; 
 - jaunu produktu attīstīšana; 
 - jaunu tirgu meklēšana. 

 
Investīcijas, kuras bija plānotas 2006. gadā, ir realizētas un skar visas uzņēmuma ražotnes un tajās esošās 
tehnoloģijas.  
 
2007. gadā  A/S Valmieras stikla šķiedra plāno pārdot produkciju par  44.301 milj. LVL un iegūt tīro peļņu  
1.445 milj. LVL. 2008. gadā plānots pārdot  produkciju par  54 milj. LVL, gūstot tīro peļņu 3.2 milj. LVL. 
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Kopējās investīcijas pamatlīdzekļos un to modernizācijā  turpināsies arī 2007. gadā un paredzētas 1.2 milj. 
LVL.  
 
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami 
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu, kuru rezultātā būtu jāveic gada pārskata korekcijas 
vai kuri būtu jāiekļauj gada pārskata pielikumos. 
 
 
 
 
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 
 

    

 
2007. gada 5. martā 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
 
AS „Valmieras stikla šķiedra” akcionāriem: 
 

Ziņojums par finanšu pārskatiem 
Mēs esam veikuši pievienoto AS „Valmieras stikla šķiedra” finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 7. līdz 27. 
lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2006. gada 31. decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu 
aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmas pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2006. gada 
31. decembrī, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju 
pielikumā. 
 

Vadības atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 
saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un Latvijas 
Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 
sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī 
apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 
 

Revidenta atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu 
pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka 
mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu 
pārskatos nav būtisku neatbilstību. 
 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām 
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, 
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatos. Veicot šo riska 
novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskatu sagatavošanu 
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, 
bet nevis lai izteiktu atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības 
principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatos sniegtās informācijas 
vispārēju izvērtējumu. 
 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai. 
 

Atzinums 
Mūsuprāt iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS „Valmieras Stikla 
Šķiedra” finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām par gadu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība un Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. 
 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2006. gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 5. lappusei, un neesam 
atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006. gada finanšu pārskatos atspoguļoto 
vēsturisko finanšu informāciju. 
 
Deloitte Audits Latvia SIA 
Licence nr. 43 
 
 
Kenneth Taylor Hansen 
Prokūrists 
 
Rīga, Latvija 
2007. gada 5. marts 

 
 
 
 
Inguna Staša 
Zvērināta revidente 
Sertifikāts nr. 145 
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  31.12.2006  31.12.2005 
 Pielikumi LVL  LVL 
     
AKTĪVS     
Ilgtermiņa ieguldījumi     

Nemateriālie ieguldījumi     
Koncesijas, patenti, licences preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
  

70,451 
  

77,066 
Citi nemateriālie ieguldījumi  -  249,280 

Kopā nemateriālie ieguldījumi 3 70,451  326,346 
     
Pamatlīdzekļi     

Zemes gabali, ēkas un būves  4 11,537,020  4,990,321 
Iekārtas un mašīnas 4 28,051,799  13,706,596 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 4 629,646  472,842 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas 
 

4 
 

1,485,598 
  

2,134,933 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  1,202,196  396,700 

Kopā pamatlīdzekļi  42,906,259  21,701,392 
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi  42,976,710  22,027,738 
     
Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi     
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 5 6,447,390  6,924,987 
Nepabeigtie ražojumi  2,258,584  2,360,142 
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 6 2,812,695  3,683,622 
Avansa maksājumi par precēm  50,505  117,309 

Kopā krājumi  11,569,174  13,086,060 
     
Debitori     

Pircēju un pasūtītāju parādi 7 4,463,165  4,533,998 
Citi debitori 8 559,619  250,752 
Nākamo periodu izmaksas 10 398,780  194,295 

Kopā debitori  5,421,564  4,979,045 
     
Nauda un naudas ekvivalenti 11 567,917  243,753 
     

Kopā apgrozāmie līdzekļi  17,558,655  18,308,858 
     
KOPĀ AKTĪVS  60,535,365  40,336,596 

 
Pielikumi no 12. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2007. gada 5. martā finanšu pārskatus Sabiedrības vārdā parakstīja: 
 
 

     
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 

 

   Jürgen Preiss-Daimler 
Padomes priekšsēdētājs 
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  31.12.2006  31.12.2005 
 Pielikumi LVL  LVL 
PASĪVS     
     
Pašu kapitāls     

Akciju kapitāls 12 23,903,205  23,903,205 
      Rezerves  -  234,533 

Nesadalītā peļņa:     
 a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  3,821,456  2,660,237 
 b) pārskata gada peļņa  719,681  1,237,428 

Kopā pašu kapitāls  28,444,342  28,035,403 
     
Kreditori     

Ilgtermiņa kreditori     
Aizņēmums no kredītiestādes 13 25,300,919  2,563,544 
Finanšu līzings 14 10,484  28,465 
Atliktais nodoklis 28 686,886  1,342,253 

Kopā ilgtermiņa kreditori  25,998,289  3,934,262 
     
Īstermiņa kreditori     

Aizņēmumi no kredītiestādēm 13 1,631,914  5,401,197 
Finanšu līzings 14 17,986  17,986 
No pircējiem saņemtie avansi  59,492  15,349 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 15 3,427,835  2,194,430 
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
 

16 
 

291,539 
  

293,444 
Pārējie kreditori 17 339,815  206,316 
Uzkrātās saistības 
Nākamo periodu ieņēmumi 
Atvasinātie līgumi 

18 
 

19 

147,072 
1,400 

175,681 

 238,209 
- 
- 

Kopā īstermiņa kreditori  6,092,734  8,366,931 
Kopā kreditori  32,091,023  12,301,193 
KOPĀ PASĪVS  60,535,365  40,336,596 
 
Pielikumi no 12. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2007. gada 5. martā finanšu pārskatus Sabiedrības vārdā parakstīja: 
 
 

     
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 

 

   Jürgen Preiss-Daimler 
Padomes priekšsēdētājs 
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  2006  2005 
 Pielikumi LVL  LVL 
     
     
Neto apgrozījums 20 34,986,103  32,688,396 
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu 

krājumu izmaiņas 
  

(972,485) 
  

2,092,217 
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi  287,768  108,008 
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 21 149,252  137,383 
Materiālu izmaksas 22 (17,207,364)  (17,628,325) 
Personāla izmaksas 23 (6,029,349)  (5,511,498) 
Nolietojums un amortizācija 24 (3,480,657)  (3,118,542) 
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 25 (6,929,806)  (7,131,358) 
Peļņa no saimnieciskās darbības  803,462  1,636,281 
     
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 26 1,770  61,641 
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 27 (740,918)  (175,733) 
Peļņa pirms nodokļiem  64,314  1,522,189 
     

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 28           655,367  (284,761) 
Pārskata gada peļņa             719,681  1,237,428 
     
Peļņa uz akciju 29 0,0301  0.0518 

 
Pielikumi no 12. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2007. gada 5. martā finanšu pārskatus Sabiedrības vārdā parakstīja: 
 
 

     
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 

 

   Jürgen Preiss-Daimler 
Padomes priekšsēdētājs 
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 Akciju 

kapitāls 
 Rezerves  Nesadalītā 

peļņa 
 Kopā 

 LVL  LVL  LVL  LVL 
        
        
Uz 2004. gada 31. decembri  23,903,205  234,533  3,544,655  27,682,393 
        
Izmaksātās dividendes -  -  (884,418)  (884,418) 
Pārskata gada peļņa -  -  1,237,428  1,237,428 
Uz 2005. gada 31. decembri  23,903,205  234,533  3,897,665  28,035,403 
        
Pārklasificēts uz nesadalīto peļņu -  (234,533)  234,533  - 
Izmaksātās dividendes -  -  (310,742)  (310,742) 
Pārskata gada peļņa -  -  719,681  719,681 
Uz 2006. gada 31. decembri  23,903,205  -  4,541,137  28,444,342 
 
Pielikumi no 12. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2007. gada 5. martā finanšu pārskatus Sabiedrības vārdā parakstīja: 
 
 

     
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 

 

   Jürgen Preiss-Daimler 
Padomes priekšsēdētājs 

 
 



A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 
 
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
PAR GADU, KAS NOSLĒDZĀS 2006. GADA 31. DECEMBRĪ 
 

 11

 Pielikum
i  

2006 
LVL 

 2005 
LVL 

     
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      

Peļņa pirms nodokļiem  64,314  1,522,189 
Korekcijas:     

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu 
amortizācija 

 
24 

3,480,657  3,118,542 

Dārgmetālu nodilums 22 97,602  92,587 
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas  4,608  64,261 
Aprēķinātie procentu ieņēmumi 26 (1,770)  (516) 
Aprēķinātie procentu izdevumi  423,449  181,047 
Atvasināto finanšu instrumentu vērtības izmaiņas  175,681  - 

Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos     
 Krājumu atlikumu samazinājums (pieaugums)  1,224,857  (2,092,241) 
 Debitoru parādu atlikumu pieaugums  (442,519)  (1,400,169) 
 Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem  
  maksājamo parādu atlikumu pieaugums  

  
1,657,974 

  
270,938 

Uzkrātās saistības  darbinieku atvaļinājumiem, valdes un 
padomes locekļu atalgojumam 

 
 

 
(91,137) 

  
30,487 

Samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis  (53,005)  - 
Pamatdarbības naudas plūsma  6,540,711  1,787,125 
     
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA     
 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (24,258,594)  (5,026,686) 
 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  64,928  11,263 
 Saņemtie procentu ieņēmumi  1,770  516 
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma  (24,191,896)  (5,014,907) 
     
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA     
 Saņemtie aizņēmumi 13 22,737,375  10,136,558 
 Atmaksātie aizņēmumi 13  (1,686,732)   (7,995,282) 
 Izmaiņas kredītlīnijā 13 (2,082,551)  2,040,420 
 Atmaksātais finanšu līzings 14 (17,981)  (17,982) 
 Izmaksātās dividendes  (310,742)  (884,418) 
 Samaksātie procentu izdevumi  (664,020)  (181,047) 
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   17,975,349  3,098,249 
     
 Pārskata gada neto naudas plūsma   324,164  (129,533) 
     
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  243,753  373,286 
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 11 567,917  243,753 
     
     
 
Pielikumi no 12. līdz 27. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
 
2007. gada 5. martā finanšu pārskatus Sabiedrības vārdā parakstīja: 
 
 

     
 

Andris Oskars Brutāns 
Valdes priekšsēdētājs 

 

   Jürgen Preiss-Daimler 
Padomes priekšsēdētājs 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
A/S Valmieras stikla šķiedra ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā kā akciju sabiedrība. 
Sabiedrības pamatdarbība ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana.  
 
2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES 
 
Vispārīgie principi 
 

Finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kurus 
apstiprinājusi Eiropas Savienība, Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu un Latvijas Grāmatvedības 
Standartiem.  
 
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, būtiski neatšķiras no SFPS, 
kuris izdevusi Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (SGSP), izņemot noteiktas ierobežojošo risku 
darījumu grāmatvedības uzskaites prasības saskaņā ar SGS 39, kuras nav apstiprinājusi Eiropas Savienība. 
Sabiedrība ir novērtējusi nepieņemto SGS 39 ierobežojošo risku darījumu grāmatvedības uzskaites prasību 
ietekmi un uzskata, ka tām nav ietekmes uz finanšu pārskatiem bilances datumā 
 
Sabiedrība ir piemērojusi visus Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes (SGSP) un SGSP 
Starptautiskās finanšu pārskatu interpretāciju komitejas izdotos jaunos un izmainītos standartus un to 
interpretācijas, kuras apstiprinājusi Eiropas Savienība, un kas attiecas uz Sabiedrības darbību un ir spēkā par 
periodu, kas sākās 2006. gada 1. janvārī. Jauno un izmainīto standartu piemērošanai nav būtiskas ietekmes uz 
Sabiedrības finanšu pārskatiem.  
 
Sabiedrība ir nolēmusi paātrināti neieviest sekojošus standartus un interpretācijas, kas ir pieņemti, bet nav 
spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2006. gada 1. janvārī: 

- Grozījumi  SGS Nr. 1 „Finanšu pārskatu sniegšana” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas 
sākas 2007. gada 1. janvārī); 

-  SFPS 7 „Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas 
sākas 2007. gada 1. janvārī); 

-  SFPS 8 „Segmenti” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2008. gada 1. janvārī); 
- SFPIK 7 „Finanšu pārskatu pārveidošana saskaņā ar SGS 29” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata 

periodiem, kas sākas 2006. gada 1. martā); 
-  SFPIK 8 „SFPS 2 darbības joma” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas sākas 2006. gada 1. 

maijā); 
- SFPIK 9 „Iegulto atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata 

periodiem, kas sākas 2006. gada 1. jūnijā); 
- SFPIK 10 „Starpposma finanšu informācija un vērtības samazināšanās” (stājas spēkā attiecībā uz 

pārskata periodiem, kas sākas 2006. gada 1. novembrī); un 
- SFPIK 11 SFPS 2 „Koncerna un pašu akciju darījumi” (stājas spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas 

sākas 2007. gada 1. martā). 
 

Šo standartu ieviešanas rezultātā būs nepieciešami paplašināti skaidrojumi finanšu pārskatos, taču to ietekme 
uz Sabiedrības finanšu pārskatiem nebūs būtiska. 
 
Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, un modificēti atbilstoši 
to finanšu aktīvu un finanšu saistību, kuras atspoguļotas patiesajā vērtībā, kā arī visu atvasināto finanšu 
līgumu patiesajai vērtībai.  
 
Finanšu pārskati ir sastādīti Latvijas nacionālajā valūtā latos (LVL). 
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Ārvalstu valūtas 
 

Darījumi, kas veikti ārvalstu valūtās, tiek pārvērtēti latos pēc oficiālā Latvijas Bankas valūtas maiņas kursa, 
kas noteikts uz dienu, kurā darījums ir veikts. Naudas līdzekļi, kā arī debitori un kreditori ārvalstu valūtās 
gada beigās tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā 
dienā. Galvenajām valūtām tika pielietoti sekojoši maiņas kursi uz 31. decembri: 
 

 2006 2005 
EUR 0.702804 0.702804 
GBP 1.048 1.021 
RUR 0.0203 0.0206 
SEK 0.0778 0.0747 
USD 0.536 0.593 

 
Nemateriālie ieguldījumi 
 

Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti pēc sākotnējām izmaksām, no kurām atskaitīta uzkrātā amortizācija. 
 
Patenti, ko Sabiedrība reģistrējusi, attiecas uz konkrētu produktu ražošanu. Plānotais produkcijas ražošanas 
ilgums ir 5 gadi. Patenti tiek norakstīti produkcijas ražošanas laikā, lietojot lineāro metodi.  
 
Citos nemateriālajos ieguldījumos ir iekļautas tehnoloģiskās koncepcijas, kas izstrādātas 2001. gadā 
ekspluatācijā nodotajai vienstadijas ražotnei. Citi nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti 5 gadu laikā.  
 
Pamatlīdzekļi 
 

Pamatlīdzekļi tiek uzrādīti pēc to sākotnējās vērtības, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums. Sākotnējās 
izmaksas iekļauj izdevumus, kas tieši attiecināmi uz pamatlīdzekļu iegādi. 
 
Turpmākie izdevumi ir iekļaujami pamatlīdzekļa vērtībā vai atzīti par atsevišķu pamatlīdzekli tikai tad, ja ir 
sagaidāms, ka nākotnes ekonomiskie labumi, kas ir saistīti ar noteikto aktīvu, ieplūdīs Sabiedrībā, un ar 
nosacījumu, ka šādi izdevumi ir ticami novērtējami. Visi pārējie izdevumi (kārtējie remonti un uzturēšanas 
izmaksas) tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā periodā, kad tie rodas. 
 
Zeme netiek amortizēta. Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts, ņemot vērā to sākotnējo vērtību. 
Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes pēc sekojošām likmēm: 
 

  Gada likme 
Ēkas un būves  5-6.7% 
Iekārtas un mašīnas  10-25% 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  10-40% 

 

Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība tiek salīdzināta ar šo aktīvu atgūstamo vērtību, ja pastāv kādas pazīmes, kas 
norāda, ka  aktīvu atgūstamā vērtība ir zemāka nekā uzskaites vērtība. Ja pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība ir 
zemāka par to uzskaites vērtību, šie pamatlīdzekļi tiek norakstīti līdz atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir 
augstākā no sekojošām vērtībām: aktīva tirgus vērtība, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai vērtība, kas rodas no 
šī aktīva izmantošanas.  
 
Krājumi 
 

Krājumi tiek novērtēti kā zemākā no sekojošām vērtībām: izmaksu vērtība vai tirgus vērtība. Izmaksās ir 
ietvertas pamatmateriālu izmaksas, kā arī, ja piemērojams, tiešās darbaspēka izmaksas un pieskaitāmās 
izmaksas, kas radušās, krājumus nogādājot to atrašanās vietā un stāvoklī. Krājumu vērtības atlikums ir 
aprēķināts, izmantojot vidējo svērto metodi. Tirgus vērtība ir pārdošanas cena, kas samazināta par pārdošanas 
izmaksām. 
  
Ja nepieciešams, novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība ir norakstīta vai izveidoti 
uzkrājumi.  
 
Nauda un naudas ekvivalenti 
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Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un pieprasījuma noguldījumiem kredītiestādēs ar 
sākotnējo termiņu, kas nepārsniedz 90 dienas. 
 

Ieņēmumi 
 

Ieņēmums no preču pārdošanas atzīst tad, kad preces ir nosūtītas pircējam.   
 
Ieņēmumu summu novērtē, ņemot vērā piešķirtās atlaides un ar pārdošanu saistītos nodokļus.  
 
Procentu ieņēmumi tiek uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc uzkrājumu principa, izmantojot efektīvās 
procentu likmes metodi. 
 
Nodokļi 
 

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu 
un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos 
tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības 
galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, un uzkrātajiem nodokļu 
zaudējumiem. Gadījumos, kad atliktā nodokļa aprēķina rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj 
gada pārskatā tikai tad, kad tā atgūšana ir droši sagaidāma. 
 
Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem 
 

Uzkrāto saistību summa tiek noteikta, reizinot vidējo darbinieku atalgojumu pārskata gadā ar pārskata gada 
beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu. 
 
Līzings 
 

Līzings tiek klasificēts kā finanšu līzings gadījumos, kad saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem visi riski un 
labumi tiek nodoti nomniekam. Pārējos gadījumos līzings tiek klasificēts kā operatīvais līzings. 
 
Finanšu līzinga maksājumi tiek sadalīti starp finanšu izmaksām un saistību samazinājumu. Finanšu izmaksas ir 
sadalītas pa pārskata periodiem visā līzinga perioda laikā, iegūstot vienmērīgu procentu izmaksu likmi 
attiecībā pret atlikušo saistību summu. 
 
Operatīvā līzinga maksājumi tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā līzinga līguma darbības laikā. 
 
Aizdevumu izmaksas 
 

Aizdevumu izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz atbilstošu aktīvu iegādi, būvniecību vai veidošanu, kuriem 
ir nepieciešams ievērojams laika periods, lai tos sagatavotu paredzētajai lietošanai vai pārdošanai, tiek 
pieskaitītas pie šo aktīvu izmaksu vērtības līdz brīdim, kad aktīvi ir faktiski gatavi paredzētajai lietošanai vai 
pārdošanai. Ieguldījumu ienākumi, kuri tiek gūti par pagaidu ieguldījumiem, kuri ir finansēti ar atbilstošo 
aktīvu izveidošanai paredzētajiem aizņēmumiem tiek atskaitīti no aizdevumu izmaksām, kuras ir paredzētas 
kapitalizācijai. 
 
Visas parējās aizdevumu izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek norakstītas uz izdevumiem periodā, uz 
kuru tās attiecas un uzrādītas postenī “Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas”. 
 
Pircēju un pasūtītāju parādi 
 

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti pēc to amortizētās izmaksu vērtības, kas samazināta, lai ņemtu vērā 
novērtētās neatgūstamās summas.  
 
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās 
 

Sabiedrība katrā bilances datumā novērtē, vai ir pieejama objektīva informācija, kas liecinātu, ka finanšu 
aktīvu vērtība ir samazinājusies. 
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Sabiedrība individuāli izvērtē visus finanšu aktīvus. Ja ir pieeja objektīva informācija, ka ir notikusi pēc 
amortizētās vērtības novērtēto izsniegto aizdevumu vai debitoru parādu vērtības samazināšanās, tiek uzrādīti 
zaudējumi, kurus aprēķina kā aktīvu uzskaites vērtības un nākotnē sagaidāmo naudas plūsmu tagadnes 
vērtības starpību. 
 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem tiek uzrādīti pēc amortizētās izmaksu vērtības. 
 
Patiesā vērtība 
 

Patiesā vērtība atspoguļo vērtību, kādā aktīvs var tikt realizēts vai saistības nokārtotas normālos tirgus 
apstākļos. Ja, pēc vadības domām, finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to uzskaites 
vērtības, patiesā vērtība tiek iegrāmatota un atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. 
 
Saistītās personas 
 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska ietekme, to grupas uzņēmumi, 
Valdes un Padomes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir būtiska 
ietekme. 
 
Novērtējumu pielietošana un būtiskākie pieņēmumi 
 

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti un Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka, sagatavojot 
finanšu pārskatus, Sabiedrības vadība novērtē un izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē 
uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskata sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda 
ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 
 
Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie pieņēmumi un nozīmīgākās aplēses attiecībā uz nākotni, kā arī citas 
neskaidrības, kuras pastāv bilances datumā, attiecība uz ko pastāv būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā būs 
nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas: 
 
 

-  Sabiedrība izvērtē pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku; 
-  Sabiedrība izvērtē pamatlīdzekļu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas norāda, ka  

aktīvu atgūstamā vērtība ir zemāka nekā uzskaites vērtība; 
-  Sabiedrība izvērtē uzkrāto nodokļu zaudējumu izmantošanas iespējas. 
 

Emisijas kvotas 
 

Sabiedrība ir emisijas kvotu sistēmas dalībniece, kam no valsts institūcijām jāsaņem atļauja siltumnīcefekta 
gāzu emisijai. Saņemot atļaujas, tās tiek sākotnēji uzrādītas kā nemateriālie ieguldījumi pēc to iegādes 
vērtības. Minētā vērtība tiek samazināta proporcionāli valstij nodoto atļauju skaitam par gada laikā faktisko 
izmešu daudzumu. Ja Sabiedrība gada laikā ir izmetusi atmosfērā vairāk CO2 nekā gadam izsniegtās atļaujas, 
pārsniegums tiek norādīts bilancē īstermiņa saistībās un attiecīgi peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Saistības tiek 
aprēķinātas, ņemot vērā papildus nepieciešamo kvotu skaitu un to sagaidāmo iegādes vērtību. 
 
Atvasinātie finanšu instrumenti 
 

Procentu mijmaiņas līgumi ir līgumi, kuros virkne procentu likmju vienā noteiktā valūtā tiek apmainīta 
iepriekš noteiktā laika periodā. Procentu likmju mijmaiņas darījumi ietver fiksēto un mainīgo procentu 
maksājumu maiņu. Iedomātā summa, uz kuru pamatoti procentu maksājumi, netiek mainīta. 
 
Saskaņā ar Starptautiskā Grāmatvedības Standarta (turpmāk tekstā - "SGS") Nr. 39 prasībām visi atvasinātie 
līgumi bilancē tiek atspoguļoti to patiesajā vērtībā: visi līgumi ar pozitīvu vērtību tiek atspoguļoti aktīvos, bet 
visi līgumi ar negatīvu vērtību - saistībās. To atvasināto finanšu instrumentu, kuru ir saistīti ar procentu maiņu, 
patiesā vērtība tiek noteikta balstoties uz diskontēto naudas plūsmu analīzi. Atvasināto finanšu instrumentu 
patiesās vērtības izmaiņas tiek uzrādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā tūlīt, kā tās rodas. 
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3. NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI 
 
 Koncesijas, 

patenti, licences, 
preču zīmes un 

tamlīdzīgas 
tiesības 

 

Citi nemateriālie 
ieguldījumi 

 

Kopā 

 LVL  LVL  LVL 
SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA      
Uz 2004. gada 31. decembri 1,243,338  1,359,709  2,603,047 
 Iegāde 50,413  -  50,413 
Uz 2005. gada 31. decembri 1,293,751  1,359,709  2,653,460 
 Iegāde 15,188  -  15,188 
Uz 2006. gada 31. decembri         1,308,939    1,359,709  2,668,648 

      
UZKRĀTĀ AMORTIZĀCIJA      
Uz 2004. gada 31. decembri 1,200,046  838,487  2,038,533 

 Pārskata gada amortizācija 16,639  271,942  288,581 
Uz 2005. gada 31. decembri 1,216,685  1,110,429  2,327,114 

 Pārskata gada amortizācija 21,803  249,280  271,083 
Uz 2006. gada 31. decembri 1,238,488  1,359,709  2,598,197 
      
ATLIKUSĪ VĒRTĪBA      
Uz 2005. gada 31. decembri 77,066  249,280  326,346 
Uz 2006. gada 31. decembri 70,451  -  70,451 
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4. PAMATLĪDZEKĻI 
 

 Zeme Ēkas un 
būves 

Iekārtas un 
mašīnas 

Pārējie 
pamatlīdzekļi
un inventārs 

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas 

Kopā 

 LVL LVL LVL LVL LVL LVL
  SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA    

Uz 2004. gada 31. decembri - 6,393,573 17,137,882 1,127,329 2,969,889 27,628,673
Iegādāts - - - - 5,315,265 5,315,265
Norakstīts - (92,391) (47,294) (21,684) - (161,369)
Pārnests 242,936 620,923 4,909,568 376,794 (6,150,221) -

Uz 2005. gada 31. decembri 242,936 6,922,105 22,000,156 1,482,439 2,134,933 32,782,569
Iegādāts - - - - 23,678,481 23,678,481
Norakstīts                 -   (1,121) (449,304) (29,395) - (479,820)
Pārnests - 7,043,365 16,869,387 415,064 (24,327,816) -

Uz 2006. gada 31. decembri 242,936 13,964,349 38,420,239 1,868,108 1,485,598 55,981,230
    

  UZKRĀTAIS NOLIETOJUMS    
Uz 2004. gada 31. decembri - 1,760,122 6,189,979 783,660 - 8,733,761

Aprēķināts - 442,211 2,140,251 247,499 - 2,829,961
Izslēgšana - (27,613) (36,670) (21,562) - (85,845)

Uz 2005. gada 31. decembri - 2,174,720 8,293,560 1,009,597 - 11,477,877
Aprēķināts - 496,350 2,455,250 257,974 - 3,209,574
Izslēgšana - (805) (380,370) (29,109) - (410,284)

Uz 2006. gada 31. decembri - 2,670,265 10,368,440 1,238,462 - 14,277,167
    
ATLIKUSĪ VĒRTĪBA    
Uz 2005. gada 31. decembri 242,936 4,747,385 13,706,596 472,842 2,134,933 21,304,692
Uz 2006. gada 31. decembri 242,936 11,294,084 28,051,799 629,646 1,485,598 41,704,063

 
Sabiedrības īpašumā esošo ēku un būvju kadastrālā vērtība uz 2006. gada  31. decembri bija LVL 8,286,002 
(2005: LVL 3,168,986). 
 
Sabiedrības īpašumā esošās zemes kadastrālā vērtība uz 2006. gada 31. decembri bija LVL 72,881. 
 
Sabiedrība ir ieķīlājusi visus pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kuru atlikusī vērtība uz 2006. gada 
31. decembri bija LVL 41,774,514 (2005: LVL 21,631,038), skat. 13. pielikumu.  
 
5. IZEJVIELAS PAMATMATERIĀLI UN PALĪGMATERIĀLI 
 
Bilances postenī “Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli” ir iekļauti dārgmetāla stikla kausējamie trauki, 
kas tiek izmantoti ražošanas procesā. Trauku vidējais tehniskais nodilums 2006. gadā bija 2.85% (2005: 
2.25%), un tos lietoja vidēji 220 līdz 430 dienas, kad tos nosūtīja pārkausēšanai un atjaunošanai. Pārkausētie 
un atjaunotie trauki tiek atkārtoti izmantoti ražošanas procesā.  
 
Dārgmetāla stikla kausējamie trauki uzrādīti pēc zemākās no sakausējumā izmantotā metāla iegādes vērtības 
vai tirgus vērtības. Dārgmetālu iegādes vērtība uz 2006 gada 31. decembri sastādīja LVL 3,947,495 (2005: 
LVL 4,062,022). Pamatojoties uz Londonas biržas dārgmetālu cenām, to vērtība 2006. gada 31. decembrī būtu 
LVL 14,777,872 (2005: LVL 12,958,899). 
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6.  GATAVIE RAŽOJUMI UN PRECES PĀRDOŠANAI 
 
Uz 2006. gada 31. decembri Sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumu LVL 60,560 apmērā krājumu vērtības 
samazināšanai līdz tirgus vērtībai. Uz 2006. gada 31. decembri gatavo ražojumu un preču pārdošanai, kuras 
novērtētas atbilstoši tirgus vērtībai, kopējā vērtība sastāda LVL 702,347.  
 
7. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
P-D Glasseiden Oschatz GmbH 2,203,797  2,607,833 
VITRULAN Textilglas GmbH 180,224  193,993 
P-D aitec GmbH 22,455  4,369 
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 2,080,805  1,749,386 
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (24,116)  (21,583) 
Kopā 4,463,165  4,533,998 
 
Šaubīgajiem debitoru parādiem ir izveidoti uzkrājumi 20 - 100% apmērā atkarībā no to novērtētās 
atgūstamības. 
 
8.  CITI DEBITORI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
PVN pārmaksa (skat. 16. pielikumu) 403,409  130,744 
PVN neapmaksātajos rēķinos 74,045  101,530 
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (skat. 16. pielikumu) 16,602  - 
Nekustamā īpašuma nodoklis (skat. 16. pielikumu) 2,598  - 
Pārējie debitori                 87,945    45,266 
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (24,980)  (26,788) 
Kopā 559,619  250,752 
 
9. IZMAIŅAS UZKRĀJUMOS ŠAUBĪGIEM PARĀDIEM 
 
 LVL 
Uzkrājumi 2004. gada 31. decembrī 62,933 
Atgūtie parādi (21. pielikums) (14,555) 
Valūtas kursu svārstības (7) 
Uzkrājumi 2005. gada 31. decembrī 48,371 
Atgūtie parādi (21. pielikums) 
Norakstītie 
Papildus uzkrājumi 

(1,840) 
(1,905) 

4,470 
Uzkrājumi 2006. gada 31. decembrī 49,096 
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10. NĀKAMO PERIODU IZMAKSAS 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Dārgmetāla trauku atjaunošanas izmaksas 214,975  48,642 
Apdrošināšanas izmaksas 152,535  92,886 
Citas nākamo periodu izmaksas 31,270  52,767 
Kopā 398,780  194,295 
 
11.  NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Nauda bankā 562,003  238,946 
Nauda kasē 5,914  4,807 
Kopā 567,917  243,753 
 
12.  AKCIJU KAPITĀLS 
 
Sabiedrības reģistrētais akciju kapitāls uz 2006. un 2005. gada 31. decembri bija LVL 23,903,205.  

Apmaksātais akciju kapitāls uz 2006. un 2005. gada 31. decembri sastāv no 11,494,250 publiskās apgrozības 
uzrādītāja akcijām un 12,408,955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām. Vienas akcijas 
nominālvērtība ir LVL 1.  

Uz 2006. un 2005. gada 31. decembri Sabiedrības akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija 
informāciju, ir sekojoši: 
 
 2006  2005 
    
P-D Glasseiden Oschatz GmbH 45.3%  45.3% 
Vitrulan Textilglas GmbH 30.8%  30.8% 
Skandinavska Enskilda Banken Ab 3.3%  7.6% 
P.D.P. Fiberglass Consulting Ltd  4.6%  4.6% 
VAS VSAA 2.4%  2.4% 
Nordea Bank Finland Plc 
Braune Beatrix 

4.0% 
2.6% 

 2.6% 
 0.2% 

Citi 7.0%  6.5% 
 100.0%  100.0% 
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13. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
Ilgtermiņa daļa:    

Aizņēmums A/S’’Hansabanka” 25,300,919  2,563,544 
Kopā ilgtermiņa daļa 25,300,919  2,563,544 

    
Īstermiņa daļa:    

Kredītlīnija A/S “Hansabanka” 1,631,914  3,714,465 
Aizņēmumi A/S ”Hansabanka” -  1,686,732 

Kopā īstermiņa daļa 1,631,914  5,401,197 
Kopā 26,932,833  7,964,741 
 
2001. gada 2. aprīlī Sabiedrība parakstīja kredītlīnijas līgumu ar A/S Hansabanka, lai iegūtu līdzekļus 
apgrozāmo līdzekļu papildināšanai. 2004. gada 19. jūlijā kredītlīnijas limits tika palielināts līdz  
EUR 4,500,000. 2006. gadā  augustā tas tika palielināts līdz EUR 8,000,000. Kredītlīnijas nemainīgā procentu 
likme ir 3.29% gadā par izmantoto un 1% gadā par neizmantoto atlikumu.. 
 
Kredītlīnija nodrošināta ar Sabiedrības krājumiem, kuru bilances vērtība uz 2006. gada 31. decembri bija  
LVL 11,569,174 (2005: LVL 13,086,060).  
 
Uz 2006. gada 31. decembri Sabiedrība ir noslēgusi sekojošu aizņēmuma līgumu: 
 

Datums Līguma nr. Pamatsumma, 
EUR 

Procentu likme Atmaksas termiņš 

     
10.06.2005. 05-049975-IN 36,000,000 3 mēnešu EURIBOR + 

0.9% 
30.12.2018. 

 
Komercķīlas līgums Nr. 05-04995-IN/3 paredz, ka kredītu nodrošinājums ir Sabiedrības pamatlīdzekļi un to 
piederumi un nemateriālie ieguldījumi, kuru kopējā vērtība uz 2006. gada 31. decembri ir  
LVL 41,774,514. 
 
14. FINANŠU LĪZINGS 
 
2004. gada jūlijā Sabiedrība ir noslēgusi finanšu līzinga līgumu ar SIA “HVB Leasing” par 4 elektroiekrāvēju 
iegādi. Uz 2006. un 2005. gada 31. decembri no līguma izrietošās saistības bija sekojošas: 
 
 2006  2006  2005  2005 
 LVL  LVL  LVL  LVL 
 Minimālie 

līzinga 
maksājumi 

 Minimālo 
līzinga 

maksājumu 
tagadnes 
vērtība 

 Minimālie 
līzinga 

maksājumi 

 Minimālo 
līzinga 

maksājumu 
tagadnes 
vērtība 

Finanšu līzinga maksājumi:        
Īstermiņa daļa 18,824  17,986  19,580  17,986 
Ilgtermiņa daļa 10,634  10,484  29,453  28,465 

Finanšu līzinga maksājumi kopā 29,458  28,470  49,033  46,451 
        
Nākotnes procentu maksājumi (988)  n/a  (2,582)  n/a 
Līzinga maksājumu tagadnes 

vērtība 
 

28,470 
  

28,470 
  

46,451 
  

46,451 
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15. PARĀDI PIEGĀDĀTĀJIEM UN DARBUZŅĒMĒJIEM 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Par pakalpojumiem 1,858,782         1,268,381 
Par precēm        1,422,870           926,049   
Par pamatlīdzekļiem           146,183  - 
Kopā 3,427,835  2,194,430 
 
16.  NODOKĻI UN VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS 
 

 2005     2006 
 Pārmaksa Saistības Aprēķināts Pārnests Atgriezts 

no budžeta 
Pārskaitīts 

budžetā 
Pārmaksa Saistības 

         
Dabas resursu 

nodoklis 
 

- 
 

4,505 
 

27,515 
 

13,195 
 

- 
 

15,318 
 

- 
 

3,507 
Īpašuma nodoklis - 2,418 62,068 - - 67,083 2,598 - 
Sociālās 

apdrošināšanas 
iemaksas 

 
 

- 

 
 

127,756 

 
 

1,499,252 

 
 

1,468,000 

 
 

- 

 
 

284 

 
 

- 

 
 

158,724 
Iedzīvotāju 

ienākuma 
nodoklis 

 
 

- 

 
 

105,419 

 
 

1,014,278 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

990,628 

 
 

- 

 
 

129,069 
Zemes nodoklis - - 1,142 - - 1,142 - - 
Uzņēmējdarbības 

riska nodeva 
 

- 
 

341 
 

2,959 
 

- 
 

- 
 

3,061 
 

- 
 

239 
PVN 130,744 - (2,985,565) (1,475,537) 1,237,363 - 403,409 - 
Uzņēmumu 

ienākuma 
nodoklis 

 
 

- 

 
 

53,005 

 
 

- 

 
 

16,602 

 
 

- 

 
 

53,005 

 
 

16,602 

 
 

- 
Kopā 130,744 293,444 (378,351) 22,260 1,237,363 1,130,521 422,609 291,539 

 

 * Atlaide 13,195 LVL apmērā vides aizsardzības pasākumu veikšanai Sabiedrībā.  
 
17.  PĀRĒJIE KREDITORI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Darba alga 335,554  195,212 
Pārējie  4,261  11,104 
Kopā 339,815  206,316 
  
18. UZKRĀTĀS SAISTĪBAS 
 
 2006 

LVL 
 2005 

LVL 
    
Uzkrājumi Valdes un Padomes locekļu atalgojumam 104,900  178,008 
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem 
Uzkrājumi  dabas resursu nodoklim 

41,027 
1,145 

 60,201 
- 

Kopā 147,072  238,209 
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19. ATVASINĀTIE LĪGUMI 
 
Lai mazinātu risku, kas saistīts ar kredītu mainīgo procentu likmju svārstībām, Sabiedrība noslēgusi procentu 
likmju mijmaiņas līgumu ar A/S SEB Latvijas Unibanka. Saskaņā ar šo līgumu, mainīgā EURIBOR 3 mēnešu 
likme tiek apmainīta pret fiksētu likmi. Līguma termiņš ir 2018. gada 31. decembris.  
 
Uz 2006. gada 31. decembri procentu mijmaiņas līguma iedomātā summa, uz kuru tiek pamatoti procentu 
maksājumi, ir EUR 36,000,000, minētā darījuma tirgus vērtība uz 2006. gada 31. decembri ir vienāda ar 
saistībām 175,681 LVL apmērā. 
 
20. NETO APGROZĪJUMS 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Ienākumi no produkcijas eksporta:    

Eiropas Savienība 24,508,567  22,761,001 
Ziemeļamerika 5,332,179  5,575,770 
NVS 2,348,340  2,533,662 

Ienākumi no produkcijas pārdošanas vietējā tirgū 1,187,205  639,216 
Citas valstis 1,609,812  1,178,747 
Kopā 34,986,103  32,688,396 
 
21. PĀRĒJIE UZŅĒMUMA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Izejvielu pārdošana 67,943  67,781 
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 15,643  - 
Atgūtie šaubīgie parādi (skat. 9. pielikumu) 1,840  14,555 
Saņemtā apdrošināšanas atlīdzība -  279 
Pārējie 63,826  54,768 
Kopā 149,252  137,383 
 
22. MATERIĀLU IZMAKSAS 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Izejvielas 13,744,026  14,928,422 
Elektroenerģija 1,214,257  1,156,479 
Dabas gāze 1,151,320  764,983 
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas 263,687  264,424 
Dārgmetālu nolietojums 97,602  92,587 
Pārējie 736,472  421,430 
Kopā 17,207,364  17,628,325 
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23. PERSONĀLA IZMAKSAS 
 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Algas 4,155,309  3,824,822 
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 1,052,899  945,959 
Slimības nauda un atvaļinājuma izdevumi 
Uzkrājumi prēmijām Valdes un Padomes locekļiem 
Darbinieku apdrošināšana 

487,835 
104,900 

57,712 

 387,236 
173,500 

69,063 
Pārējās 170,694  110,918 
Kopā 6,029,349  5,511,498 
 
Vidējais darbinieku skaits, ieskaitot darbiniekus, kas pieņemti darbā uz laiku, un praktikantus, bija 956 
 (2005: 974). 
 
24.  NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 

    
Pamatlīdzekļu nolietojums (skat. 4. pielikumu) 3,209,574  2,829,961 
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija (skat. 3. pielikumu) 271,083  288,581 
Kopā 3,480,657  3,118,542 
 
25.  PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Transporta izdevumi 2,556,210  2,378,448 
Pārdošanas komisijas 1,981,169  1,980,253 
Samaksa par pakalpojumiem 
Rezerves daļas 

768,715 
430,876 

 847,485 
639,903 

Remonta izmaksas 222,367  319,017 
Komandējumu izdevumi 157,711  179,343 
Apdrošināšana 155,059  154,927 
Noma 73,561  71,461 
Sakaru izdevumi 69,978  77,970 
Īpašuma nodoklis 63,210  58,904 
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi 58,381  52,063 
Biroja izdevumi 56,804  56,977 
Pārdošanas izmaksas 44,635  56,727 
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (9. pielikums) 4,471  - 
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas -  64,261 
Pārējie 286,659  193,619 
Kopā 6,929,806  7,131,358 
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26. PĀRĒJIE PROCENTU IEŅĒMUMI UN TAMLĪDZĪGI IEŅĒMUMI 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Procentu ieņēmumi 1,770  516 
Tīrā peļņa no ārvalstu valūtu kursu svārstībām                         -    61,110 
Saņemtās soda naudas -  15 
Kopā                1,770    61,641 
 
27. PROCENTU MAKSĀJUMI UN TAMLĪDZĪGAS IZMAKSAS 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Procentu izmaksas 664,020  181,047 
Kapitalizētie procenti (240,571)  (9,523) 
Tīrie zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām 316,533  - 
Samaksātās soda naudas 936  4,209 
Kopā 740,918  175,733 
 
28.  UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS PAR PĀRSKATA GADU 
28 (a) Uzņēmumu ienākuma nodokļa nozīmīgākās sastāvdaļas 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Atliktais nodoklis  655,367  (231,756) 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis -  (53,005) 
Kopā 655,367  (284,761) 
 
28 (b) Finanšu pārskatu peļņas salīdzinājums ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksām: 
 

 2006 
LVL 

 2005 
LVL 

     
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem 64,314  1,522,189 
Sagaidāmais nodoklis, piemērojot pastāvošo nodokļa likmi 15% (9,647)  (228,328) 
Nodokļu korekcijas par neatskaitāmajiem izdevumiem  (68,228)  (56,433) 
Nodokļu atvieglojumi jaunām tehnoloģiskām iekārtām  1,248,448  - 
Neatzītie nodokļu zaudējumi (514,098)  - 
Citi (1,108)  - 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 655,367  (284,761) 
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28 (c) Aprēķinātās atliktā nodokļa saistības pārskata gada beigās radās no sekojošām atšķirībām: 
 
 2006  2005 
 Pagaidu 

atšķirība 
Nodokļu 
ietekme 

15 % 

 Pagaidu 
atšķirība 

Nodokļu 
ietekme 

15 % 
      
Pagaidu atšķirības starp pamatlīdzekļu bilances 

un nodokļu aprēķina vērtību (saistības) 
 

11,234,128 
 

1,685,119 
  

9,186,563 
 

1,377,984 
Pagaidu atšķirības uzkrātajām saistībām (aktīvs) (145,927) (21,889)  (238,209) (35,731) 
Pārnestie nodokļu zaudējumi (aktīvs) (6,508,960) (976,344)  - - 
Kopā 4,579,241 686,886  8,948,354 1,342,253 
 
Uz 2006. gada 31. decembri kopējie nodokļu zaudējumi ir LVL 9,936,278. Šie nodokļu zaudējumi ir radušies 
2006. gadā un var tikt izmantoti turpmāko 5 gadu laikā. Nodokļu zaudējumi ir atzīti apjomā, kāds varētu tikt 
izmantots, lai dzēstu esošo ar nodokli apliekamo pagaidu atšķirību realizēšanos nākotnē (LVL 6,508,960). 
 
 
29. PEĻŅA UZ AKCIJU 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Peļņa uz akciju    
Vidējais akciju skaits pārskata gadā 23,903,205  23,903,205 
Pārskata gada peļņa  719,681  1,237,428 
Peļņa uz vienu akciju 0.0301  0.0518 
 
30. VADĪBAS ATALGOJUMS 
 
 2006  2005 
 LVL  LVL 
    
Padomes locekļi:    

Atlīdzība (tantjēmas) 91,870  127,750 
Sociālās apdrošināšanas maksājumi 15,569  16,698 

    
Valdes locekļi:    

Atlīdzība  156,618  176,647 
Sociālās apdrošināšanas maksājumi 13,016  14,083 

    
Pārējā vadība:    

Darba samaksa 213,948  165,138 
Sociālās apdrošināšanas maksājumi  26,925  30,071 

    
Kopā 517,946  530,387 
 
2006. un 2005. gadā Sabiedrība nav saņēmusi vai izsniegusi aizdevumus Padomes un Valdes locekļiem, kā arī 
pārējai vadībai.  
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31. DARĪJUMI AR SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM 
   

31.12.2006 Debitori Kreditori 
 LVL LVL 
   
P-D Glasseiden Oschatz GmbH 2,203,797 253,714 
VITRULAN Textilglas GmbH 180,224 2,609 
P-D aitec GmbH 22,455 26,084 
Kopā 2,406,476 282,407 
 
2006 Darījumi ar uzņēmumiem, kuriem 

Sabiedrībā ir būtiska ietekme, un to 
grupas uzņēmumiem 

 LVL 
  
Preču pārdošana 25,061,660 
Pamatlīdzekļu iegāde 6,133,398 
Preču iegāde 2,387,948 
Pārdošanas komisijas 1,981,169 
Pakalpojumu saņemšana 1,423,164 
Pakalpojumu sniegšana 80,416 
 
 
32. MAKSĀJUMU SAISTĪBAS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS 
 
Nomas līgumi 
 
2001. gada 27. novembrī Sabiedrība parakstīja nomas līgumu par zemi, uz kuras atrodas tā ražotnes. Līguma 
darbības laiks ir 25 gadi, un tas ir spēkā līdz 2026. gada 1. decembrim. Ikgadējā nomas maksa ir 5% no zemes 
kadastrālās vērtības. 2005. gadā A/S „Valmieras stikla šķiedra” nopirka 6.0734 ha zemes no zemes 
īpašniekiem (privātpersonām), tādējādi samazinot nomājamās zemes platību. 
 
Kopējie nākotnes nomas maksājumi ir sekojoši: 
 

Gads 2006 
LVL 

 2005 
LVL 

    
2007 12,191  12,191 
2008. – 2011. gads 48,765  48,765 
Sākot ar 2012. gadu 182,865  195,056 
 243,821  256,012 
 
Ilgtermiņa preču iepirkšanas līgumi 
 
Sabiedrība ir noslēgusi trīs ilgtermiņa preču iepirkšanas līgumus: 
 
Līguma ar Anikšču Kvarcas termiņš ir 8 gadi, un tas ir spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim. Līgums paredz 
izejvielu iegādi par nemainīgu cenu. 
 
Ilgtermiņa līgums ar AS Nordkalk paredz kaļķakmens iegādi par konkrētu cenu. Līguma termiņš nav 
precizēts. 
 
Līgums ar Lasselsberger GmbH paredz vairāku izejvielu iegādi. Līguma termiņš ir 2007. gada 31. decembris, 
un ir paredzēts, ka tas automātiski katru gadu tiek pagarināts. 
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Celtniecības un pamatlīdzekļu iegādes līgumi 
 
Sabiedrība ir noslēgusi līgumus par jaunas ražotnes celtniecību un tehnoloģisko iekārtu iegādi Valmierā, 
Cempu ielā 13. Kopējā līgumu summa sastāda LVL 0.6 milj.  
 
33. FINANŠU RISKU VADĪBA 
 
Valūtas risks 
 
2006. gadā 19% no ieņēmumiem tika gūti, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti USD. Tas pakļauj 
apgrozījuma apjomu valūtas riskam, kas atkarīgs no valūtas maiņas kursa starp pārskatā izmantoto naudas 
vienību (LVL) un USD. 
 
Kredītrisks 
 
Sabiedrībā ir izstrādāta sistēma debitoru parādu vadībai, jo, palielinoties apgrozījumam un līdz ar to debitoru 
parādu lielumam, nepieciešams samazināt pircēju nemaksāšanas risku. Sabiedrības finanšu vadības (debitoru 
modulī) datorprogramma automātiski izdod brīdinājumus par samaksas termiņu kavējumiem. Daļa pircēju 
parādu ir apdrošināti apdrošināšanas firmā „HERMES”, un ir noteikti preču kredītu limiti katram pircējam. 
Paaugstināta riska valstīs tiek praktizēta preču piegāde pret iepriekšēju samaksu. Rēķinu apmaksa  ir noteikta 
ar 60 līdz 120 dienu termiņiem.  
 
Procentrisks 
 
Sabiedrībai ir ilgtermiņa aizņēmumi ar mainīgu EURIBOR procentu likmi no kredītiestādes, un līdz ar to 
Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju palielinājuma riskam, kuru tā ir ierobežojusi izmantojot procentu 
mijmaiņas līgumu. 
 
Likviditātes risks 
 
Sabiedrība glabā noteiktus naudas līdzekļus bankā un nepieciešamas gadījumā izmanto kredītlīniju, lai segtu 
īstermiņa saistības. 
 
Patiesās vērtības 
 
Sabiedrības ilgtermiņa kredītsaistības ir ar mainīgo likmi. Citas saistības un finanšu aktīvi ir ar termiņu līdz 1 
gadam, tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka finanšu aktīvu un pasīvu patiesā vērtība ir tuva to bilances 
vērtībai. 
 
 
34. SEGMENTU ATSPOGUĻOŠANA 
 
Sabiedrība neizmanto uzskaiti par atsevišķām struktūrvienībām, un tādējādi atsevišķu segmentu atspoguļošana 
nav veikta. Sabiedrības apgrozījums pēc ģeogrāfiskiem segmentiem ir aprakstīts 20. pielikumā.  
 
35. EMISIJAS KVOTAS 
 
Saskaņā ar 2004. gada 27. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.270 “Emisijas kvotu sadales plāns” 
Sabiedrība bez maksas saņēma atļauju CO2 emisijai: 2005. gadā – 31,398 kvotas, 2006. gadā – 31,398,  
2007. gadā – 38,887 (kopā 101,683 kvotas).  Faktiskais izlietojums 2005. gadā sastādīja 29,826 kvotas, bet 
2006. gadā 28,415 kvotas, tātad veidojas pārpalikums par 2005. un 2006. gadu 4,555. Vadība paredz, ka šīs 
kvotas tiks izmantotas  2007. gadā. 
 

* * * * * 


