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Vispārēja informācija
Sabiedrības nosaukums

Akciju sabiedrība „Baltic RE Group”

Sabiedrības juridiskais statuss

Akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs, vieta un
datums

40103716434
Rīgā, 2013.gada 2.oktobrī

Juridiskā adrese

Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Mājaslapa

www.balticregroup.com

Valde

Valde ir AS „Baltic RE Group” izpildstruktūra, kas pārvalda un pārstāv
Sabiedrību. Tā ir atbildīga par Sabiedrības komercdarbību, kā arī grāmatvedību
un atbilstību likumiem un normatīviem aktiem. Valde administrē AS „Baltic RE
Group” nekustamo īpašumu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumu
prasībām, Statūtiem un Akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem.
AS „Baltic RE Group” Statūti reglamentē Valdes sastāva noteikšanas un
ievēlēšanas kārtību, tās funkcijas, pārstāvēšanas kārtību un lēmumu
pieņemšanas procesu. Valdes nolikums nosaka Valdes tiesības, pienākumus,
atbildību un darbības kārtību.
Giovanni Dalla Zonca (valdes priekšsēdētājs - tiesības pārstāvēt atsevišķi)
Giovanni Dalla Zonca ir AS „Baltic RE Group” izpilddirektors un līdzdibinātājs.
Daudzus gadus viņš strādāja kā finanšu konsultants nekustamo īpašumu nozarē
un bija Renta dibinātājs un izpilddirektors – tas ir primārais Itālijas tīkls, kurā
var izvietot Barclays Bank izsniegto finansējumu nekustamajiem īpašumiem.
Kā stratēģisks konsultants viņš ir strādājis vairāk nekā 10 gadus ar vadošajiem
Itālijas nekustamā īpašuma fondiem un privātiem investoriem nekustamo
īpašumu mazumtirdzniecības sektorā, palīdzot klientiem izvēlēties ieguldījumu,
pārdomāt finansējumu un sagatavot projektu. Pateicoties tiešā investora
pieredzei vairākās Eiropas valstīs, 2008.gadā Giovanni Dalla Zonca bija
Baltic RE Group līdzdibinātājs, kur viņš šobrīd ir partneris un izpilddirektors.
Giovanni Dalla Zonca regulāri uzstājas kā eksperts un uzņēmējs nozīmīgajās
starptautiskajās konferencēs un publicē rakstus un pētījumus par nekustamā
īpašuma nozari vadošajos starptautiskajos izdevumos.
Giovanni Dalla Zonca ar izcilību absolvējis Triestes Universitātes (University of
Trieste) ekonomikas studiju virzienu.
Marco Chioatto (valdes loceklis - tiesības pārstāvēt kopā ar visiem)
Marco Chioatto Venēcijas Universitātē (Università di Venezia) ieguvis grādu
ekonomikā, viņš ir sertificēts grāmatvedis Padujā, Itālijā.
Marco Chioatto ir vecākais partneris Studio Associate Cantoni Chioatto –
kompānijā ar 16 darbiniekiem, no kuriem 7 ir speciālisti. Viņš strādā par
revidentu un ārējo revidentu ziemeļaustrumu Itālijas kompānijās.
No 1996. līdz 1998.gadam viņš ieņēma prezidenta amatu Padujas Jauno
sertificēto grāmatvežu asociācijā (Association of Young Chartered Accountants
Padua). No 1998. līdz 2004.gadam viņš ieņēma direktora un viceprezidenta
amatu Padujas Sertificēto grāmatvežu asociācijā (Association of Chartered
Accountants of Padua). Līdz 2007.gadam Marco Chioatto ieņēma viceprezidenta
amatu Ziemeļaustrumu Itālijas Sertificēto grāmatvežu asociācijā (Association of
Chartered Accountants of North East of Italy). Asociācija šobrīd apvieno ap
2 300 biedru.
Marco Chioatto Padujas Sertificēto grāmatvežu asociācijas vārdā uzstājās
Asociācijas rīkotajās konferencēs un Padujas Praktizējošo sertificēto
grāmatvežu skolā (School for Practitioners Chartered Accountants of Padua).
Marco Chioatto ieguvis padziļinātu pieredzi, darbojoties kā konsultants
nekustamā īpašuma jomā Itālijā un ārvalstīs, piedaloties daudzos nekustamā
īpašuma fonda iegādes piedāvājumos, ēku iegādēs, un piedaloties nekustamā
īpašuma fonda pārvaldībā.
Pateicoties viņa profesionālajai pieredzei nekustamo īpašumu jomā, 2008.gadā
Marco Chioatto bija Baltic RE Group līdzdibinātājs, kur viņš šobrīd ir partneris
un finanšu direktors.
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Dina Abaja (valdes locekle - tiesības pārstāvēt kopā ar visiem)
Dinai Abajai ir vairāk nekā 7 gadu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldības
un tirdzniecības jomā. Kopš 2004.gada Dina ir valdes un padomes locekle
vairākās sabiedrībās.
Dina Abaja nodarbojas ar komerciālā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu,
pārvalda nomas / īres līgumus un to grozījumus, veic pārrunas ar
nomniekiem, veic tehniskās apkopes uzraudzību kopā ar tehnisko komandu,
veic finanšu uzraudzību kopā ar finanšu komandu, nodarbojas ar nekustamo
īpašumu mārketingu un reklāmu, sniedz konsultācijas attiecībā uz citiem
īpašumiem.
Kopš 2013.gada Dina Abaja ir AS „Baltic RE Group” valdes locekle. Viņas
plašā pieredze ļāva nodrošināt kvalitatīvu nekustamā īpašuma tirgus izpēti,
meklēt jaunus nomniekus / īrniekus un nodarboties ar ēku attīstības
veicināšanu.
Dinai Abajai ir bakalaura grāds ekonomikā un starptautiskajos biznesa
sakaros, kurš ir iegūts Latvijas Starptautiskajā Komercuniversitātē.
Dina Abaja piedalījās daudzās profesionālās apmācībās, izstādēs, nekustamā
īpašuma konferencēs (tostarp ikgadējās Baltijas valstu nekustamā īpašuma
konferencēs), semināros un ieguva nozīmīgu un unikālu profesionālo pieredzi
un izglītību šajā jomā.
Padome

Padome ir AS „Baltic RE Group” uzraudzības struktūra, kas pārstāv akcionāru
intereses laikā periodā starp Akcionāru sapulcēm un uzrauga Valdes darbību
Komerclikumā un Statūtos noteiktajā apjomā.
AS „Baltic RE Group” Statūti reglamentē Padomes sastāva noteikšanas un
ievēlēšanas kārtību, tās funkcijas un lēmumu pieņemšanas procesu. Padomes
nolikums ir izstrādāts atbilstoši Komerclikuma un Statūtu noteikumiem un
reglamentē Padomes lēmumu pieņemšanas pilnvaras un kārtību, kā arī
Padomes lēmumu izpildes kārtību.
Cesare Pizzul (padomes priekšsēdētājs)
Cesare Pizzul Absolvējis Triestes Universitāti (Itālija)
ar izcilību
kalnrūpniecībā, ieguvis pēcdiploma specializāciju ģeostatistikā École Nationale
des Mines de Paris, nokārtojis maģistra studiju kursu vispārīgajā vadībā
Stresas ISTUD (Itālija).
1994.gadā nodibināja Sunshine Investments – investīciju un finanšu holdingu,
kas veic ieguldījumus rūpnieciskos uzņēmumos Itālijas ziemeļaustrumos, un
sāka pildīt izpilddirektora pienākumus.
Kopš 2001.gada Cesare Pizzul sniedz korporatīvas konsultācijas vadošiem
uzņēmumiem, sniedzot atbalstu būtiskajiem klientiem paplašināties
starptautiskajā līmenī.
2006.gadā Cesare Pizzul dibināja Wulfenia Business Consulting –
starptautisko korporatīvo konsultantu kompāniju, kas sniedz finanšu,
administratīvas, budžeta un korporatīvas konsultācijas Centrālajā un
Austrumeiropā,
Balkānos
un
Dienvidamerikā,
īpaši
pievēršoties
administratīvajiem
un
citiem
ārpakalpojumiem,
kas
tiek
sniegti
mazumtirdzniecības veikalu tīkliem visā Eiropā.
2008.–2014.gados Cesare Pizzul ieņēma šādus amatus Eurotech Group S.P.A.
(augstražīgo nanodatoru ražotājs; iekļauts Milānas biržā): neatkarīgais
direktors, revīzijas komitejas prezidents, saistīto pušu komitejas prezidents,
iekšējās kontroles komitejas dalībnieks.
Cesare Pizzul ir plaša pieredze konsultāciju sniegšanā un neatkarīgas
uzraudzības veikšanā lielos uzņēmumos (arī biržā iekļautajos) visā Eiropā.
Aleksandrs Mahajevs (padomes priekšsēdētāja vietnieks)
Edgars Murāns (padomes loceklis)
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Revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja uzrauga AS „Baltic RE Group” gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu; iekšējās kontroles, riska
pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā
attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ticamības un
objektivitātes nodrošināšanu, sniedz priekšlikumus attiecīgās sistēmas
trūkumu novēršanai; uzrauga gada pārskata un konsolidētā gada pārskata
revīzijas norisi; informē padomi par gada pārskata un konsolidētā gada
pārskata revīzijā zvērināta revidenta izdarītajiem secinājumiem un sniedz
viedokli par to, kā šī revīzija ir veicinājusi sagatavotā gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata ticamību un objektivitāti, kā arī informē par to,
kāda ir bijusi revīzijas komitejas nozīme šajā procesā; nodrošina zvērinātu
revidentu kandidātu atlases procesu.
AS „Baltic RE Group” Statūti reglamentē Revīzijas komitejas sastāvu un
ievēlēšanas kārtību, kā arī tās funkcijas un AS „Baltic RE Group”
pārstāvēšanas kārtību.
Cesare Pizzul
Edgars Murāns
Inta Fominova

Meitas sabiedrības

SIA „KEY 1”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)
SIA „Key 2”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)
SIA „KEY 6”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)
SIA „Key 15”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)
SIA „Skunu 19”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)
SIA „TER Properties”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(91.11%)
SIA „BB 21”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(netieša līdzdalība 91.11%)
SIA „BB 19”
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
(100%)

Galvenie pamatdarbības veidi
(NACE 2.0 red.)

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)

Iepriekšējais finanšu gads

2016.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris

Finanšu gads

2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 31.decembris

Revidenti

Marija Jansone
Latvijas Republikas
Zvērināta revidente
LZRA Sertifikāts Nr.25

SIA „Nexia Audit Advice”
Reģ.Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV–1050, Latvija
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licence NR.134
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Vadības ziņojums
Vispārēja informācija
AS „Baltic RE Group” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) ir akciju sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā 2013.gada 2.oktobrī. AS „Baltic RE Group” juridiskā adrese ir Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050,
Latvija.
AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
Sabiedrības darbības veids
AS „Baltic RE Group” galvenais darbības virziens ir investēšana nekustamajos īpašumos Rīgas labākajās vietās un
to pārvaldīšana – tiešā vai ar meitas sabiedrību starpniecību.
„Baltic RE Group” Koncerna, kurā ietilpst AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā arī –
Koncerns), pārvaldes un radniecīgo sabiedrību stratēģiskas attīstības pasākumu veikšanas ietvaros Sabiedrība
sniedz tās radniecīgām sabiedrībām nekustamo īpašumu apsaimniekošanas (ieskaitot tekošā remonta darbus,
uzturēšanu) un telpu nomas / īres pakalpojumus, kā arī pakalpojumus ekonomikas, nodokļu, finanšu jautājumos,
mārketinga, jurisprudences un tehniskajos jautājumos.
Sabiedrībai tieši pieder nekustamais īpašums pēc adreses Kaļķu iela 12/14, Rīga, LV-1050, Latvija.
Sabiedrības darbība pārskata periodā
Sabiedrības darbība pārskata periodā bija vērsta uz darbības virzienu paplašināšanu, darba organizācijas
pilnveidošanu, kas nodrošina stabilu un saskaņotu darbību visās Koncerna struktūrvienībās un nepieciešamā
finanšu atbalsta sniegšanu Koncerna struktūrvienībām. Pārskata periodā tika veikts aktīvs darbs ar Sabiedrības
klientiem, kā arī veikti veiksmīgi pasākumi jaunu darbības virzienu izpētei, attīstībai un īstenošanai.
2017.gada aprīlī AS „Baltic RE Group” iegādājās 91.11% no Latvijā reģistrētas SIA „TER Properties” daļām un
balsstiesībām un ieguva pār to kontroli. SIA „TER Properties” pamatdarbība ir augstas klases nekustamā īpašuma
pārvaldība un stratēģiskā attīstība. Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā Sabiedrība ieguva kontroli pār
SIA „TER Properties” meitas sabiedrībām: SIA „BB 21” un SIA „B48”, kuru darbības virzieni ir nekustamo īpašumu
pārvaldība un attīstība. SIA „TER Properties” ar tai pilnībā piederošās meitas sabiedrības SIA „BB 21” starpniecību
pieder nekustamais īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā, Latvijā. Sabiedrība tika iegādāta ar mērķi paplašināt savu
darbības sfēru, investējot nekustamajos īpašumos ar augstu kvalitāti un neatkārtojamu vēsturisko vērtību Vecrīgas
un Rīgas klusā centra apkārtnē. 2017.gada jūnijā SIA „TER Properties” pārdeva tai pilnībā piederošās meitas
sabiedrības SIA „B48” daļas, kuras loma Koncernā bija nenozīmīga, jo sabiedrība netika izmantota konkrētam
mērķim, kuram tā bija izveidota.
2017.gada maijā AS „Baltic RE Group” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Sabiedrības akciju
kapitāla palielināšanu un akciju kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu par iespēju pārvērst daļu no
vārda akcijām uz uzrādītāja akcijām, lai veicinātu potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) procesu, un par
attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos. Tika plānots līdz 2018.gada maijam palielināt AS „Baltic RE Group”
akciju kapitālu, emitējot 5 000 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu
EUR 1.10 saskaņā ar apstiprinātajiem akciju kapitāla palielināšanas noteikumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības ir sekmīgi pabeiguši investīciju ciklu, kas bija paredzēts esošiem
ieguldījuma īpašumiem, un tādēļ īstermiņā nav paredzami ievērojami kapitāla izdevumi, kuri pārsniegs Koncerna
radīto naudas plūsmu, tika uzskatīts par pietiekamu, lai ierobežotu kapitāla palielināšanu līdz EUR 4 000 000,
emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu EUR 1.10. Jaunās emisijas
rezultātā Sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais Sabiedrības akciju
kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs EUR 29 000 000.
2017.gada jūnijā AS „Baltic RE Group” noslēdza papildvienošanos pie esošā kredītportfeļa līguma ar
AS “ABLV Bank” par aizņēmuma summas palielināšanu līdz EUR 31 000 000. Jaunais aizņēmums tika apspriests
pēc 91.11% SIA „TER Properties” daļu iegādes, kurai ar meitas sabiedrības starpniecību pieder nekustamais
īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā. Lielākai finanšu efektivitātei aizņēmums nekustamā īpašuma iegādei Brīvības
bulvārī 21, Rīgā un rekonstrukcijai tika iekļauts esošajā aizņēmumā, kas tika pārveidots par jaunu fiksētas likmes
aizņēmumu ar kopējās kredīta summas palielināšanos līdz EUR 31 000 000. Ar papildu aizņēmumu, kas saņemts
no kredītiestādes, Sabiedrība ir pilnībā refinansējusi jauno meitas sabiedrību SIA „TER Properties”.
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2017.gadā Sabiedrība pilnveidoja „Baltic RE Group” Koncerna struktūru – 2017.gada augustā tika saņemts pozitīvs
lēmums no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par 100% kontrolētas Itāļu sabiedrības Baltic Re S.p.a.
reorganizāciju ar tās meitas sabiedrību SIA „Skunu 19”, tādejādi pabeidzot visas nepieciešamās procedūras un
formalitātes, ko nosaka Latvijas likumdošana. Reorganizācijas rezultātā AS „Baltic RE Group” ieguva tiešu kontroli
pār Baltic Re S.p.a. meitas sabiedrību SIA „Skunu 19”, un sakarā ar to, ka AS „Baltic RE Group” pilnībā piederēja
abas reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības, reorganizācija nav veicinājusi AS „Baltic RE Group” finansiālās
vai kapitālās samazināšanās efektu. Reorganizācijas process bija nākamais solis paziņotajā „Baltic RE Group”
Koncerna struktūras vienkāršošanas procesā, tādejādi veicinot operatīvās un finansiālās efektivitātes uzlabošanu.
Lai panāktu operatīvās efektivitātes uzlabošanu un ar to saistīto izmaksu samazinājumu, 2017.gada oktobrī
AS „Baltic RE Group” ir pabeigusi 2016.gadā uzsākto procesu, lai turpmāk racionalizētu Koncerna struktūru.
AS „Baltic RE Group” iegādājās savu meitas sabiedrību daļas, izmantojot līgumus starp Koncerna sabiedrībām, līdz
ar ko AS „Baltic RE Group” tiešā līdzdalība meitas sabiedrību SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15”
kapitālā ir 100%.
2017.gada oktobrī AS „Baltic RE Group” iegādājās 100% no Latvijā reģistrētas SIA “BB 19” daļām un balsstiesībām
un ieguva pār to kontroli. SIA „BB 19” tika iegādāta, lai nākotnē investētu tajā pašā nozarē, ja būs tāda iespēja.
AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda
vērtspapīru sarakstā ar 2016.gada 12.decembri. Sabiedrība emitēja 4 000 obligāciju ar vienas obligācijas
nominālvērtību EUR 1 000 un fiksēto procentu likmi 6.15% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Obligāciju dzēšanas
datums ir 2020.gada 12.decembris. Sabiedrībai ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa.
Sabiedrības ieņēmumi par 2017.gadu sastāda EUR 1 883 963. Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu
EUR 10 352 237 apmērā. Sabiedrības pašu kapitāls uz 2017.gada 31.decembri ir pozitīvs un sastāda
EUR 35 697 913.
Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis
Analizējot Sabiedrības finanšu pārskatu, ir redzams, ka finanšu stāvokļa pārskata kopsumma sastāda
EUR 90 809 618. Ilgtermiņa ieguldījumi sastāda 86% no finanšu stāvokļa pārskata kopsummas, no kuriem 56%
(EUR 43 678 572) veido līdzdalība meitas sabiedrību kapitāla un 14% (EUR 10 970 338) veido ieguldījuma īpašumi.
Ieguldījuma īpašumu sastāvā ir Sabiedrībai piederošie nekustamie īpašumi, kuri tiek nodoti nomā. Pašu kapitāls
veido 39% (EUR 35 697 913) no finanšu stāvokļa pārskata kopsummas. Saistību ilgtermiņa daļa sastāda 37%
(EUR 33 111 766) no finanšu stāvokļa pārskata kopsummas, savukārt īstermiņa daļa sastāda 24%
(EUR 21 999 939). 74% no Sabiedrības īstermiņa saistībām veido norēķini ar radniecīgām sabiedrībām par daļu
iegādi; 2018.gadā tiks veikts norēķins vai savstarpējo prasījumu ieskaits par šīm īstermiņa saistībām.
Visaptverošo ienākumu pārskata analīze rāda, ka Sabiedrības ieņēmumi par 2017.gadu sastāda EUR 1 883 963,
sniegto pakalpojumu izmaksas sastāda EUR 464 267, ieguldījuma īpašumu nolietojums sastāda EUR 503 288, līdz
ar to bruto peļņa sastāda EUR 916 408 un neto peļņa sastāda EUR 10 352 237, kas galvenokārt ir saistīts ar
atzītām saņemamām dividendēm no meitas sabiedrībām EUR 10 590 000 apmērā.
Sabiedrības vadība seko līdzi ārējiem faktoriem, kas ietekmē Sabiedrības darbību un veic nepieciešamus
pasākumus Sabiedrības darbības optimizācijai un attīstībai.
Finansiālo rezultātu rādītāju aprēķins
Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):
Likviditātes kopējais koeficients = 0.57 - rādītājs ir samazinājies, salīdzinot ar 2016.gadu (4.80), sakarā ar
ieguldījumiem SIA „TER Properties” iegādē.
Saistību vai maksātspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):
Saistību īpatsvars finanšu stāvokļa pārskatā = 0.61 - rādītājs ir palielinājies, salīdzinot ar 2016.gadu (0.54); šī
atšķirība ir saistīta ar akcionāru veiktajiem pārskaitījumiem nākotnes akciju kapitāla palielināšanai, kuri pagaidām
tika reģistrēti kā parādi, un tie kļūs par pašu kapitālu, kad akciju kapitāls tiks palielināts, tātad 2018.gada 30.aprīlī.
Finansiālo rezultātu rādītāji rāda, ka Sabiedrība ir spējīga norēķināties par savām saistībām, kā arī to, ka
Sabiedrībai ir pietiekams materiālais nodrošinājums savas saimnieciskās darbības turpmākai attīstībai.
Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski
Sabiedrības nozīmīgākās finanšu saistības ietver aizņēmumus, parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem un
pārējos kreditorus. Šo finanšu saistību galvenais uzdevums ir finansēt Sabiedrības darbību. Sabiedrības
nozīmīgākie finanšu aktīvi ir aizdevumi, pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori un nauda, kas izriet tieši no tās
saimnieciskās darbības.
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Finanšu risku pārvaldība
Riska pārvaldības funkcija Sabiedrībā tiek veikta attiecībā uz finanšu riskiem. Finanšu riski ir riski, kas izriet no
finanšu instrumentiem, kuriem Sabiedrība ir pakļauta pārskata periodā vai tā beigās. Galvenie finanšu riski, kas
saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem ir kredītrisks un likviditātes risks. Sabiedrības augstākā vadība
pārrauga šo risku pārvaldi. Galvenie finanšu risku pārvaldības mērķi ir noteikt riska robežas, un pēc tam
nodrošināt, lai riski paliktu šajās robežās. Mēs atzīmējam, ka pēc 2017.gadā veiktās piesardzības politikas procentu
likmju risks neietekmē Sabiedrību, jo gan portfeļa kredīta procentu likme, gan obligāciju procentu likme ir fiksētas.
Turpmākā Sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes
2018.gadā AS „Baltic RE Group” valde plāno turpināt pasākumu veikšanu Sabiedrības darbības efektīvajai attīstībai,
jaunu nekustamo īpašumu izpētē un esošo darbības virzienu optimizācijai un attīstībai. 2018.gadā Sabiedrība
neplāno mainīt savu darbības virzienu. Plānots pastiprināt darbību ar pastāvīgiem klientiem un drošiem partneriem,
pastāvīgi uzlabot kvalitātes vadības sistēmu, kā arī meklēt jaunus klientus un palielināt apgrozījumu; Sabiedrība
plāno optimizēt izmaksas. Sabiedrība fokusējas uz tādu iespēju izmantošanu, kas parādās tirgū, lai turpinātu
investēt izvēlētajos īpašumos, kas atbilstu esošā īpašumu portfeļa nepārspējamai kvalitātei.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšana saistībā ar situāciju ar AS „ABLV Bank”
2018.gada februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi AS „ABLV Bank” un AS „ABLV Bank”
paziņojums par pašlikvidāciju neietekmē un nerada nekādu nenoteiktību Sabiedrības turpmākas saimnieciskās
darbības veikšanā un tie nekādā veidā neierobežo AS „Baltic RE Group” izdoto un Nasdaq Riga Baltijas parāda
vērtspapīru sarakstā emitēto obligāciju saistību izpildi.
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības AS „ABLV Bank” izmantoja 8 norēķinu kontus, un brīdī, kad spēkā
stājās minētie ierobežojumi, kopējā depozīta summa tajos nepārsniedza EUR 100 000 (garantētas atlīdzības
limits), tādējādi šie kontu atlikumi bija pilnībā aizsargāti ar Latvijas Noguldījumu garantiju fondu. 2018.gada martā
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrību norēķinu kontu atlikumi AS „ABLV Bank” tika pilnībā pārskaitīti uz
Koncerna sabiedrību kontiem citās Latvijas kredītiestādēs kā garantēta atlīdzība.
Lai nodrošinātu ikdienas darbu un aizsargātos pret jebkādām iespējamām sekām, AS „Baltic RE Group” un tās
meitas sabiedrības šobrīd izmanto savus norēķinu kontus citās Latvijas komercbankās. 2018.gada 19.februārī
AS „Baltic RE Group” saņēma oficiālu atļauju no AS „ABLV Bank” bez ierobežojumiem izmantot šos kontus.
Koncerna sabiedrības izsniedza nomniekiem un īrniekiem paziņojumus par jauniem norēķinu kontiem, un Koncerna
sabiedrību darbība un naudas plūsmas netika apturētas, kā arī Koncerna sabiedrības nav apturējušas savu saistību
izpildi un samaksu. Sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā veic aizņēmuma
atmaksu pēc atmaksas grafika.
Akciju kapitāla palielināšana
2017.gada maijā AS „Baltic RE Group” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Sabiedrības akciju
kapitāla palielināšanu un akciju kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu par iespēju pārvērst daļu no
vārda akcijām uz uzrādītāja akcijām, lai veicinātu potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) procesu, un par
attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos. Tika plānots līdz 2018.gada maijam palielināt AS „Baltic RE Group”
akciju kapitālu, emitējot 5 000 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu
EUR 1.10 saskaņā ar apstiprinātajiem akciju kapitāla palielināšanas noteikumiem.
Tomēr, ņemot vērā to, ka AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības ir sekmīgi pabeiguši investīciju ciklu, kas
bija paredzēts esošiem ieguldījuma īpašumiem, un tādēļ īstermiņā nav paredzami ievērojami kapitāla izdevumi,
kuri pārsniegs Koncerna radīto naudas plūsmu, tika uzskatīts par pietiekamu, lai ierobežotu kapitāla palielināšanu
līdz EUR 4 000 000.
Nākamajā akcionāru sapulcē Sabiedrība plāno pieņemt galīgo lēmumu par Sabiedrības akciju kapitāla
palielināšanu, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu EUR 1.10.
Jaunās emisijas rezultātā Sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais
Sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs EUR 29 000 000.
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šā ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami
notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.
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Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana
Sabiedrības vadība plāno pārskata gada peļņu atstāt kā nesadalītu.
Paziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu
Paziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu 2017.gadā elektroniskā veidā publiski pieejams
AS „Baltic RE Group” mājaslapā: www.balticregroup.com.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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Paziņojums par vadības atbildību
AS „Baltic RE Group” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par finanšu pārskata sagatavošanu, kas
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS „Baltic RE Group” aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli uz attiecīgā
perioda beigām un peļņu vai zaudējumiem attiecīgajā periodā. Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par
Sabiedrības attīstību un darbības rezultātiem.
Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem.
Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadība:


izmantojusi un konsekventi pielietojusi atbilstošas grāmatvedības uzskaites pamatnostādnes;



sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus;



piemērojusi darbības turpināšanas principu, ja vien šāda principa piemērošana nav uzskatāma par
neatbilstošu.

AS „Baltic RE Group” vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī
sniegtu patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu un
nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem atbilstošus finanšu pārskatus.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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Finanšu pārskats
Finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

31.12.2017.

31.12.2016.

EUR

EUR
1 440 667

Piezīme

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālā vērtība

4.

1 440 667

Nemateriālie aktīvi

5.

274

547

Pamatlīdzekļi

6.

80 625

60 828

Ieguldījuma īpašumi

7.

10 970 338

11 136 744

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

8.

43 678 572

20 645 408

Radniecīgo sabiedrību parādi

9.

22 031 120

15 778 362

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

9.

13 000

13 000

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs

31.

-

22 895

78 214 596

49 098 451

Apgrozāmie līdzekļi
Pircēju un pasūtītāju parādi

10.

Radniecīgo sabiedrību parādi

9.

375 015

367 584

11 540 185

1 690 593

Citi debitori
Uzkrātie ieņēmumi

11.

412 370

298 987

12.

90 523

Nauda un naudas ekvivalenti

11 551

13.

176 929

4 074 999

KOPĀ AKTĪVS

12 595 022

6 443 714

90 809 618

55 542 165

25 000 000

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls

14.

25 000 000

Pārējās rezerves

15.

16 101

16 101

Nesadalītā peļņa

16.

10 681 812

329 575

35 697 913

25 345 676

Kopā pašu kapitāls
Ilgtermiņa saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

17.

29 084 338

24 814 929

Aizņēmumi pret obligācijām

17.

3 875 404

3 839 500

Pārējie kreditori

20.

152 024

199 140

33 111 766

28 853 569
1 135 466

Īstermiņa saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

17.

1 231 842

Citi aizņēmumi

17.

118 400

-

-

410
19 211

No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

18.

14 322

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

17.

16 367 357

77 670

Nodokļu saistības

19.

27 115

50 512

Pārējie kreditori

20.

4 206 898

14 281

Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības

21.

362

-

33 643

45 370

21 999 939

1 342 920

Kopā saistības

55 111 705

30 196 489

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

90 809 618

55 542 165

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Kārkliņa
Administratīvā direktore

Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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Visaptverošo ienākumu pārskats
2017.
Piezīme

2016.

EUR

EUR

Ieņēmumi

22.

1 883 963

1 776 245

Sniegto pakalpojumu izmaksas

23.

(464 267)

(463 992)

Ieguldījuma īpašumu nolietojums

24.

(503 288)

(495 232)

916 408

817 021

Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas

25.

(7 662)

(3 743)

Administrācijas izmaksas

26.

(587 648)

(638 548)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

27.

21 644

26 990

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

28.

(87)

(2 388)

Dividendes no meitas sabiedrībām

8.

Peļņa pirms finanšu posteņiem

10 590 000

500 000

10 932 655

699 332

Finanšu ieņēmumi

29.

545 773

450 425

Finanšu izmaksas

30.

(1 103 296)

(690 093)

10 375 132

459 664

Peļņa pirms nodokļiem
Ienākuma nodokļi
PĀRSKATA GADA PEĻŅA

31.

(22 895)

11 336

10 352 237

471 000

Pārējie visaptverošie ienākumi
VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI KOPĀ

-

-

10 352 237

471 000

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Kārkliņa
Administratīvā direktore

Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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2017.gada pārskats

Naudas plūsmas pārskats
2017.
Pamatdarbības naudas plūsma

EUR

Piezīme

Peļņa pirms nodokļiem

10 375 132

2016.
EUR
459 664

Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums

5.-7.

Procentu ieņēmumi

29.

Procentu maksājumi
Pamatdarbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

30.

Debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu
atlikumu pieaugums vai (samazinājums)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Izdevumi procentu maksājumiem

30.

Pamatdarbības neto naudas plūsma

523 692

511 575

(545 773)

(450 425)

1 103 296

690 093

11 456 347

1 210 907

(27 904 921)

(725 776)

20 515 359

(2 341 920)

4 066 785

(1 856 789)

(1 066 892)
2 999 893

(690 093)
(2 546 882)

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Radniecīgo sabiedrību akciju vai daļu iegāde
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu iegāde

6., 7.

Izsniegtie aizdevumi

(4 055 300)

-

(376 810)

(298 458)

(7 947 100)

(79 600)

782 361

1 324 969

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas
Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

335 433

450 425

(11 261 416)

1 397 336

5 524 095

4 000 000

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie aizņēmumi
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Naudas un naudas ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā
NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

17.

(1 160 642)

(37 157)

4 363 453

3 962 843

(3 898 070)

2 813 297

4 074 999

1 261 702

176 929

4 074 999

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Naudas plūsmas pārskats par 2017.gadu parāda ievērojamu ieguldīšanas darbību - radniecīgo sabiedrību daļu
iegāde EUR 4 055 300 un EUR 7 947 100 - izsniegtie aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām to ieguldīšanas
darbības veikšanai.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Kārkliņa
Administratīvā direktore

Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Piezīme
2015.gada 31.decembrī
Akciju emisija

14.

KOPĀ

Akciju kapitāls

Pārējās rezerves

Nesadalītā peļņa

EUR

EUR

EUR

EUR

24 853 452

16 101

(141 425)

24 728 128

146 548

-

-

146 548
471 000

Visaptverošie ienākumi
Pārskata perioda peļņa

-

-

471 000

Pārējie visaptverošie ienākumi

16.

-

-

-

-

Visaptverošie ienākumi kopā

-

-

471 000

471 000

25 000 000

16 101

329 575

25 345 676
10 352 237

2016.gada 31.decembrī
Visaptverošie ienākumi
Pārskata perioda peļņa

-

-

10 352 237

Pārējie visaptverošie ienākumi

16.

-

-

-

-

Visaptverošie ienākumi kopā

-

-

10 352 237

10 352 237

25 000 000

16 101

10 681 812

35 697 913

2017.gada 31.decembrī

Pielikums ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Kārkliņa
Administratīvā direktore

Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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Finanšu pārskata pielikums
1.

Vispārēja informācija

AS „Baltic RE Group” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) ir akciju sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā 2013.gada 2.oktobrī. AS „Baltic RE Group” juridiskā adrese ir Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050,
Latvija.
AS „Baltic RE Group” galvenais darbības virziens ir investēšana nekustamajos īpašumos Rīgas labākajās vietās un
to pārvaldīšana – tiešā vai ar meitas sabiedrību starpniecību.
„Baltic RE Group” Koncerna, kurā ietilpst AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā arī –
Koncerns), pārvaldes un radniecīgo sabiedrību stratēģiskas attīstības pasākumu veikšanas ietvaros Sabiedrība
sniedz tās radniecīgām sabiedrībām nekustamo īpašumu apsaimniekošanas (ieskaitot tekošā remonta darbus,
uzturēšanu) un telpu nomas / īres pakalpojumus, kā arī pakalpojumus ekonomikas, nodokļu, finanšu jautājumos,
mārketinga, jurisprudences un tehniskajos jautājumos.
Sabiedrībai tieši pieder nekustamais īpašums pēc adreses Kaļķu iela 12/14, Rīga, LV-1050, Latvija.
Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs ir Giovanni Dalla Zonca, Valdes locekļi - Marco Chioatto un Dina Abaja.
AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
AS „Baltic RE Group” finanšu pārskata revidenti ir SIA „Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822, Zvērinātu
revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, un atbildīgā zvērināta revidente Marija Jansone, LZRA Sertifikāts
Nr.25.
Sabiedrības 2017.gada pārskats ir apstiprināts publiskošanai 2018.gada 27.aprīlī ar AS „Baltic RE Group” Valdes
lēmumu.

2.

Finanšu
pārskatu
sagatavošanas
grāmatvedības uzskaites principi

pamatnostādnes

un

citi

nozīmīgi

2.1. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
Galvenās grāmatvedības politikas, kuras tika pielietotas, sagatavojot Sabiedrības finanšu pārskatu, ir izklāstītas
turpmāk.
Atbilstības apliecinājums
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu
standartiem (SFPS).
Finanšu pārskatu sagatavošana
Finanšu pārskats atspoguļo AS „Baltic RE Group” kā atsevišķās sabiedrības finansiālo stāvokli, tās darbības
rezultātus un naudas plūsmas. „Baltic RE Group” Koncerna finansiālais stāvoklis, tā darbības rezultāti un naudas
plūsmas ir atspoguļotas Koncerna konsolidētajā finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu, kā arī saskaņā ar sākotnējās
vērtības uzskaites principu, ja vien tālāk grāmatvedības principu izklāstā nav noteikts citādi.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Euro (EUR).
Finanšu pārskats aptver laika periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
Visaptverošo ienākumu pārskats un naudas plūsmas pārskats
Sabiedrība ir izvēlējusies sniegt vienotu visaptverošo ienākumu pārskatu un klasificē savas izmaksas pēc
apgrozījuma izmaksu metodes.
Sabiedrība sagatavo naudas plūsmas pārskatu, izmantojot netiešo metodi. Saņemtie procenti ir norādīti kā
ieguldīšanas darbības naudas plūsma; samaksātie procenti ir norādīti kā pamatdarbības naudas plūsma.
Ieguldījuma īpašumu iegādes tiek norādītas kā ieguldīšanas darbības naudas plūsma, jo tas visatbilstošāk
atspoguļo Sabiedrības saimniecisko darbību.
Īstermiņa vai ilgtermiņa klasifikācija
Sabiedrība uzrāda aktīvus un saistības finanšu stāvokļa pārskatā, pamatojoties uz īstermiņa / ilgtermiņa
klasifikāciju.
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Aktīvs ir klasificēts kā apgrozāmie aktīvi, ja:


paredzams, ka tas tiks realizēts, pārdots vai izmantots parastā darbības cikla ietvaros;



tas tiek turēts galvenokārt pārdošanai;



paredzams, ka tas tiks realizēts divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda; vai



tas ir nauda vai tās ekvivalenti, ja vien tos nav aizliegts mainīt vai izmantot, lai nokārtotu saistības vismaz
divpadsmit mēnešus pēc pārskata perioda.

Visi pārējie aktīvi tiek klasificēti kā ilgtermiņa aktīvi.
Saistības ir klasificētas kā īstermiņa saistības, ja:


tiek paredzēts, ka saistības tiks nokārtotas parastā darbības ciklā;



tās tiek turētas galvenokārt tirdzniecībai;



paredzams, ka tās tiks nokārtotas divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda; vai



nav beznosacījuma tiesību atlikt saistību nokārtošanu par vismaz divpadsmit mēnešiem pēc pārskata
perioda.

Sabiedrība klasificē visas pārējās saistības kā ilgtermiņa saistības.
Atliktā nodokļa aktīvus un saistības klasificē kā ilgtermiņa aktīvus un saistības.
Būtiskākie grāmatvedības vērtējumi, aplēses un pieņēmumi
Sagatavojot finanšu pārskatus, vadībai nākas izdarīt zināmus vērtējumus, aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē
atzīto ieņēmumu, izdevumu, aktīvu un saistību summas un papildu informācijas atklāšanu, kā arī iespējamo
saistību apmēru. Tomēr ar šiem pieņēmumiem un aplēsēm saistīto neskaidrību dēļ nākotnē varētu nākties veikt
būtiskas attiecīgo aktīvu vai saistību uzskaites vērtības korekcijas.
Būtiskākie vērtējumi un neskaidrības
Zemāk ir uzskaitīti būtiskākie vērtējumi un nozīmīgākie pieņēmumi attiecībā uz nākotni, kā arī citas neskaidrības,
kuras pastāv finanšu stāvokļa pārskata datumā, attiecībā uz ko pastāv būtisks risks, ka nākamajā finanšu gadā būs
nepieciešamas būtiskas uzrādīto aktīvu un saistību korekcijas:


Sabiedrība pārskata amortizācijas periodu, kā arī amortizācijas metodi nemateriāliem aktīviem ar
ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku;



Sabiedrība izvērtē pamatlīdzekļu
aprēķināšanas metodi;



Sabiedrība izvērtē ieguldījuma īpašumu patieso vērtību;



Sabiedrība izvērtē ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites vērtību un novērtē, vai pastāv kādas pazīmes, kas
norāda, ka aktīvu atgūstamā vērtība ir zemāka nekā uzskaites vērtība;



Sabiedrība izvērtē kritērijus, lai novērtētu, vai ilgtermiņa ieguldījumi jāatspoguļo kā pamatlīdzekļi vai
ieguldījuma īpašumi;



Sabiedrība izvērtē debitoru parādu atgūstamību uz katru finanšu stāvokļa pārskata datumu;



Sabiedrība nosaka, vai vienošanās ietver nomu;



Sabiedrība nosaka atliktā ienākuma nodokļa aktīva summu, kas var tikt atzīta, pamatojoties uz nākotnē
pieejamo pietiekamo ar nodokli apliekamo peļņu, lai varētu izmantot visu vai daļu no atliktā ienākuma
nodokļa aktīva.

likvidācijas

vērtību,

lietderīgās

lietošanas

laiku un

nolietojuma

2.2. Izmaiņas grāmatvedības principos un informācijas sniegšanā
Jauno un grozīto ES pieņemto SFPS un interpretāciju piemērošana
Šādi grozīti SFPS stājušies spēkā 2017.gadā, bet šiem standartu grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz Sabiedrības
finansiālo stāvokli vai to darbības rezultātiem:
1)

Standartu grozījumi:


7. SGS „Naudas plūsmas pārskati: informācijas atklāšana” (izdoti 2016.gada 29.janvārī) (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2017.gada 1.janvārī vai vēlāk).
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12. SGS „Atliktā nodokļa aktīva atzīšana par uzkrātiem zaudējumiem” (izdoti 2016.gada 19.janvārī)
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2017.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2014.–2016. gada ciklam (izdoti 2016.gada 8.decembrī) (grozījumi
12. SFPS spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2017.gada 1.janvārī vai vēlāk).

Standarti, grozījumi un interpretācijas, kas ir izdoti un pieņemti ES, bet vēl nav spēkā
Standarti, kas ir izdoti, bet vēl nav stājušies spēkā līdz Sabiedrības finanšu pārskatu izsniegšanas dienai, tiek
atspoguļoti zemāk. Sabiedrība plāno ieviest šos standartus (ja tie būs piemērojami), kad tie stāsies spēkā, un
sākotnējais izvērtējums par standartu potenciālo ietekmi uz finanšu pārskatu ir izklāstīts turpmāk:
1)

Jaunie standarti un interpretācijas:


9. SFPS „Finanšu instrumenti” (izdots 2014.gada 24.jūlijā) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).
9. SFPS „Finanšu instrumenti” aizstāj 39. SGS „Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana” un visas
iepriekšējās 9. SFPS versijas. 9. SFPS apvieno visus trīs finanšu instrumentu uzskaites aspektus:


finanšu aktīvu un finanšu saistību klasifikācija un novērtēšana;



vērtības samazināšanas metodoloģija un



vispārēja riska ierobežošanas uzskaite.

9. SFPS ir izmantots „paredzamo kredītzaudējumu” modelis, kas aizvieto 39. SGS „radušos zaudējumu
modeli”, un tas nozīmē to, ka uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās vajadzēs atzīt
pirms zaudējumu notikuma.
Izņemot riska ierobežošanas uzskaiti, retrospektīva piemērošana ir nepieciešama, bet salīdzinošas
informācijas sniegšana nav obligāta. Prasības riska ierobežošanas uzskaitei parasti tiek piemērotas
perspektīvi, ar dažiem ierobežotiem izņēmumiem.
Sabiedrība ir pārskatījusi savus finanšu aktīvus un saistības, un Sabiedrība neparedz, ka 9. SFPS
būtiski ietekmēs tās finanšu pārskatus. Ņemot vērā Sabiedrības darbību un tās finanšu instrumentu
veidus, nav paredzams, ka, ieviešot 9. SFPS prasības, mainīsies finanšu instrumentu klasifikācija un
novērtējums. Sabiedrības finanšu aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, kas atbilst
klasifikācijai amortizētajā iegādes vērtībā saskaņā ar 9. SFPS. Jauns standarts neietekmēs Sabiedrības
finanšu saistību uzskaiti, jo jaunās prasības ietekmē tikai finanšu saistību uzskaiti, kas novērtēti
patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un Sabiedrībai šādu finanšu
saistību nav. Atzīšanas pārtraukšanas noteikumi ir pārcelti no 39. SGS „Finanšu instrumenti: Atzīšana
un novērtēšana”, un tie nav mainīti.
Jauns vērtības samazinājuma modelis - „paredzamo kredītzaudējumu” modelis - attiecas uz finanšu
aktīviem, kas klasificēti amortizētajā iegādes vērtībā, parāda instrumentiem, kas novērtēti patiesajā
vērtībā ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā, līguma aktīviem saskaņā ar 15. SFPS
„Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, nomas debitoru parādiem, aizdevuma saistībām un atsevišķiem
finanšu garantiju līgumiem. Balstoties uz līdz šim veiktajam novērtējumam, Sabiedrība sagaida nelielu
vērtības samazinājumu pircēju un pasūtītāju parādiem par apmēram 5%.
Jauns standarts ievieš arī paplašinātas informācijas atklāšanas prasības. Paredzams, ka tās mainīs
Sabiedrības informācijas par finanšu instrumentiem raksturu un apjomu, jo īpaši jaunā standarta
pieņemšanas gadā.


15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” (izdots 2014.gada 28.maijā), tostarp 15. SFPS
grozījumi: „15. SFPS spēkā stāšanās datums” (izdoti 2015.gada 11.septembrī) (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).
15. SFPS nosaka piecu soļu modeli, lai uzskaitītu ieņēmumus no līgumiem ar klientiem. Saskaņā ar
15. SFPS, ieņēmumus atzīst par summu, kas raksturo atlīdzību, uz kuru sabiedrība plāno iegūt tiesības
apmaiņā pret šīm precēm vai pakalpojumiem.
Jaunais ieņēmumu standarts aizstās visas pašreizējas ieņēmumu atzīšanas prasības saskaņā ar SFPS.
Jaunais modelis paredz, ka ieņēmumus atzīst brīdī, kad sabiedrība nodod klientam kontroli pār precēm
vai pakalpojumiem, un tādā summā, kādu sabiedrība paredz saņemt par to. Atkarībā no tā, vai ir
izpildīti konkrēti kritēriji, ieņēmumus atzīst:
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laika gaitā, atspoguļojot sabiedrības darbības finanšu rezultātus; vai



brīdī, kad klientam tiek nodota kontrole pār precēm vai pakalpojumiem.

15. SFPS arī nosaka noteiktus principus, kas sabiedrībām būtu jāievēro, lai uzrādītu kvalitatīvu un
kvantitatīvu informāciju, kas finanšu pārskatu lietotājiem sniegtu lietderīgu informāciju par ieņēmumu
un naudas plūsmu, kas rodas no līguma ar klientu, raksturu, summu, laiku un nenoteiktību.
Lai gan sākotnējais izvērtējums par 15. SFPS potenciālo ietekmi uz finanšu pārskatiem vēl nav
pabeigts, vadība paredz, ka jaunā standarta sākotnējā piemērošana būtiski neietekmēs Sabiedrības
finanšu pārskatus. Ņemot vērā Sabiedrības darbību un tās gūto ieņēmumu veidus, nav paredzams, ka,
ieviešot 15. SFPS prasības, mainīsies ieņēmumu atzīšanas laiks un novērtējums.


16. SFPS „Nomas” (izdots 2016.gada 13.janvārī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada
1.janvārī vai vēlāk).
16. SFPS aizstāj 17. SGS „Nomas” un tā interpretācijas. Šis standarts atceļ pašreiz lietoto nomnieku
dubultās uzskaites modeli un tā vietā nosaka, ka vairums nomu ir jāuzrāda bilancē pēc viena modeļa,
un atceļ nomas iedalījumu operatīvajā un finanšu nomā.
Saskaņā ar 16. SFPS līgums ir noma vai ietver nomu, ja ar to apmaiņā pret atlīdzību tiek nodotas
tiesības kontrolēt identificēta aktīva lietojumu noteiktā laika periodā. Jaunais nomas modelis paredz,
ka par šādiem līgumiem nomnieks atzīst lietošanas tiesību aktīvu un nomas saistības. Lietošanas
tiesību aktīvam aprēķina nolietojumu, bet saistībām procentu izdevumus saskaņā ar uzkrāšanas
principu. Tā rezultātā vairumam nomu izdevumi tiks galvenokārt atzīti perioda sākumā pat tādos
gadījumos, kad nomnieks maksās vienādas summas katru gadu.
16. SFPS piedāvā nomniekiem vairākus ierobežota apjoma izņēmumus, kas ietver:


nomas ar termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus un neparedz iegādes iespēju, un



nomai, kuras pamatā esošais aktīvs ir ar zemu vērtību.

Sagaidāms, ka jaunā standarta sākotnējai piemērošanai nebūs būtiskas ietekmes uz Sabiedrības
finanšu pārskatiem, jo jaunā standarta ieviešana būtiski neietekmēs iznomātāja uzskaiti, un
iznomātājiem tiks saglabāta atšķirība starp operatīvo un finanšu nomu. Sabiedrība vēl nav
sagatavojusi jaunā standarta paredzamās kvantitatīvās ietekmes analīzi.

2)

3)

22. SFPIK „Priekšapmaksa darījumos ar ārvalstu valūtu” (izdota 2016.gada 8.decembrī) (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).

Standartu grozījumi:


Grozījumi 9. SFPS „Finanšu instrumenti: Priekšapmaksas instrumenti ar negatīvo kompensāciju” (izdoti
2017.gada 12.oktobrī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Grozījumi 40. SGS „Ieguldījuma īpašumi: Ieguldījuma īpašumu pārklasificēšana” (izdoti 2016.gada
8.decembrī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Grozījumi 2. SFPS „Maksājumi ar akcijām: maksājumu ar akcijām klasifikācija un novērtēšana” (izdoti
2016.gada 20.jūnijā) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Grozījumi 4. SFPS „Apdrošināšanas līgumi: 9. SFPS „Finanšu instrumenti” un 4. SFPS „Apdrošināšanas
līgumi” piemērošana” (izdoti 2016.gada 12.septembrī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2018.gada 1.janvārī vai kad 9. SFPS „Finanšu instrumenti” tiek piemērots pirmo reizi).



Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2014.–2016. gada ciklam (izdoti 2016.gada 8.decembrī) (grozījumi
1. SFPS, 28. SGS spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).

Skaidrojumi:


Skaidrojumi par 15. SFPS „Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” (izdoti 2016.gada 12.aprīlī) (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2018.gada 1.janvārī vai vēlāk).

Standarti, grozījumi un interpretācijas, kas ir izdoti, bet vēl nav pieņemti ES
1)

Jaunie standarti un interpretācijas:


14. SFPS „Regulatora noteiktie atliktie posteņi” (izdots 2014.gada 30.janvārī) (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2016.gada 1.janvārī vai vēlāk) - Eiropas Komisija nolēma nepieņemt šo pagaidu
standartu un gaidīt standarta galīgo variantu.
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2)



17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi” (izdots 2017.gada 18.maijā) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2021.gada 1.janvārī vai vēlāk).



23. SFPIK „Nenoteiktība ienākuma nodokļu piemērošanā” (izdota 2017.gada 7.jūnijā) (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk).

Standartu grozījumi:


Grozījumi 28. SGS „Asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi: Ilgtermiņa ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos” (izdoti 2017.gada 12.oktobrī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2019.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Ikgadējie SFPS uzlabojumi 2015.–2017. gada ciklam (izdoti 2017.gada 12.decembrī) (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Grozījumi 19. SGS „Darbinieku pabalsti: Plāna grozījumi, samazināšanas vai norēķini” (izdoti
2018.gada 7.februārī) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019.gada 1.janvārī vai vēlāk).



Grozījumi atsaucēs uz Konceptuālajām vadlīnijām SFPS standartos (izdoti 2018. gada 29. martā).
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2020.gada 1.janvārī vai vēlāk).

2.3. Naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Funkcionālā un uzrādīšanas valūta
Finanšu pārskatu posteņus Sabiedrība novērtē, izmantojot funkcionālo valūtu, kas ir sabiedrības darbības primārās
saimnieciskās vides valūta. Sabiedrības funkcionālā valūta un uzrādīšanas valūta ir Latvijas Republikas naudas
vienība euro.
Darījumi un atlikumi
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti euro pēc attiecīgās ārvalstu valūtas oficiālā Eiropas Centrālā banka kursa
pret euro, kas spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu
valūtā, tiek pārrēķināti euro saskaņā ar izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās
dienas beigās.
Valūtu kursa starpības, kas rodas no norēķiniem valūtās vai, atspoguļojot aktīvu un saistību posteņus, lietojot
valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, tiek atzītas
visaptverošo ienākumu pārskatā neto vērtībā.

2.4. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālā vērtība
Nemateriālo vērtību novērtē tās sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības samazināšanās zaudējumus. Lai
veiktu vērtības samazināšanās pārbaudes, nemateriālā vērtība tiek attiecināta uz katru naudu ienesošo vienību.
Katra naudu ienesoša vienība, uz kuru tiek attiecināta nemateriālā vērtība, pārstāv zemāko līmeni Sabiedrībā, kurā
nemateriālā vērtība tiek uzraudzīta iekšējās vadības nolūkos. Nemateriālā vērtība tiek uzraudzīta Sabiedrības
līmenī.
Sabiedrība katra pārskata gada beigās finanšu pārskatu sagatavošanas nolūkiem izvērtē, vai finanšu stāvokļa
pārskata postenī „Nemateriālā vērtība” norādītās summas bilances vērtība nav samazinājusies. Nemateriālās
vērtības samazināšanas pārbaudes tiek veiktas katru gadu vai biežāk, ja ir norāde, ka nemateriālā vērtība var būt
samazinājusies. Nemateriālās vērtības iepriekš atzītie zaudējumi netiek reversēti.
Ja reorganizācijas dēļ mainās vienas vai vairāku naudu ienesošo vienību sastāvs, kurām iedalīta nemateriālā
vērtība, nemateriālā vērtība tiek sadalīta izmaiņu skartajām vienībām no jauna.
Nemateriālie aktīvi
Atsevišķi iegādātie nemateriālie aktīvi sākotnēji tiek atzīti to iegādes vērtībā. Sākotnēja vērtība iekļauj nemateriāla
aktīva pirkšanas cenu, ieskaitot ievedmuitas nodokļus un neatmaksājamos pirkšanas nodokļus, atskaitot
tirdzniecības atlaides un rabatus, un jebkuras tieši attiecināmas izmaksas aktīva sagatavošanai tā plānotajai
izmantošanai.
Pēc sākotnējas atzīšanas nemateriālie aktīvi tiek atspoguļoti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju un
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās.
Sabiedrībai nav iekšēji radītu nemateriālu aktīvu.
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Nemateriālie aktīvi ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku
Nemateriālie aktīvi ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku tiek amortizēti visā to lietderīgās izmantošanas laikā,
un to vērtības samazināšanās tiek aplēsta, ja ir norāde, ka nemateriālā aktīva vērtība varētu būt samazinājusies.
Nemateriālo aktīvu ar ierobežotu lietderīgās lietošanas laiku amortizācijas periods un amortizācijas metode tiek
pārskatīta vismaz katra finanšu gada beigās. Izmaiņas paredzamajā lietderīgās lietošanas laikā vai paredzamajā
aktīvos ietverto nākotnes saimniecisko labumu izmantošanas modelī tiek uzskaitītas, pēc nepieciešamības mainot
amortizācijas periodu vai metodi, un tiek uzskatītas par izmaiņām grāmatvedības aplēsēs.
Amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, ņemot vērā attiecīgo nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas
laiku, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

Licences

Metode

% gadā

Lineārā

33.33%

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas rezultātā, tiek izteikti kā starpība starp
aktīvu neto atsavināšanas ieņēmumiem un uzskaites vērtību, un tie tiek atzīti ienākumu pārskatā brīdī, kad aktīva
atzīšana tiek pārtraukta.
Nemateriālie aktīvi ar nenoteiktu lietderīgās lietošanas laiku
Nemateriālie aktīvi ar nenoteiktu lietderīgās lietošanas laiku netiek amortizēti. Reizi gadā un kad vien ir norāde, ka
nemateriālā aktīva vērtība var būt samazinājies, tiek pārbaudīts, vai nemateriālā aktīva ar nenoteiktu lietderīgās
lietošanas laiku vērtība nav samazinājusies, salīdzinot tā atgūstamo summu ar tā uzskaites vērtību.
Šādu nemateriālo aktīvu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts katrā pārskata gadā, lai noteiktu, vai notikumi
un apstākļi joprojām atbalsta konkrētā aktīva nenoteiktu lietderīgās lietošanas laika novērtējumu. Ja tie neatbalsta,
izmaiņas lietderīgās lietošanas laika vērtējumā no nenoteikta uz noteiktu tiek uzskatītas par izmaiņām
grāmatvedības aplēsēs.

2.5. Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazināšanās
zaudējumus. Sākotnēja vērtība iekļauj pirkšanas cenu un tieši attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar
pamatlīdzekļa iegādi.
Sabiedrība novērtē visas savas izmaksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļiem, šo izmaksu rašanās brīdī. Šādas
izmaksas ietver izmaksas, kuras sākotnēji radušās saistībā ar pamatlīdzekļu iegādi vai būvniecību, kā arī izmaksas,
kuras radušās saistībā ar objekta pabeigšanu, daļēju nomaiņu vai uzturēšanu, to skaitā maksu par profesionāliem
pakalpojumiem.
Izmaksu iekļaušanu pamatlīdzekļa vērtībā pārtrauc brīdī, kad pamatlīdzeklis ir nodots ekspluatācijā, t.i.,
pamatlīdzeklis var uzsākt darbību, kādu paredzējusi sabiedrības vadība. Turpmākās izmaksas, kas saistītas ar
pamatlīdzekļa izmantošanu vai turpmāko pārvietošanu, neiekļauj pamatlīdzekļa vērtībā. Pamatlīdzekļa vērtībā
neiekļauj pamatlīdzekļa objekta ikdienas remonta un uzturēšanas izmaksas. Šīs izmaksas tiek atzītas visaptverošo
ienākumu pārskatā to rašanās brīdī.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, ņemot vērā attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laiku
periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda
beigās (likvidācijas vērtībai), izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

Pārējie pamatlīdzekļi

Metode

% gadā

Lineārā

17-33%

Nolietojumu aprēķina, sākot ar nākamo mēnesi pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā vai iesaistīšanas
saimnieciskajā darbībā. Nolietojums netiek aprēķināts un uzskaitīts tiem pamatlīdzekļu objektiem, kuru patēriņa
īpašības laika gaitā nemainās un ir neierobežots izmantošanas laiks. Šādi pamatlīdzekļu objekti ir gleznas un citi
antikvārie priekšmeti, juvelierizstrādājumi.
Pamatlīdzekļa likvidācijas vērtību, lietderīgās lietošanas laiku un nolietojuma aprēķināšanas metodi pārskata katra
pārskata gada beigās, un, ja aplēses atšķiras no iepriekš plānotā, tad izmaiņas atspoguļo finanšu pārskatā kā
grāmatvedības aplēšu izmaiņas.
Neto peļņu vai zaudējumus, kas radušies no pamatlīdzekļa atzīšanas pārtraukšanas, nosaka kā starpību starp neto
atsavināšanas ieņēmumiem, ja tādi ir, un pamatlīdzekļa bilances vērtību.
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2.6. Ieguldījuma īpašumi
Īpašums (zeme vai ēka, vai ēkas daļa, vai abi), kas tiek turēts ilgtermiņa nomas maksas nopelnīšanai vai kapitāla
vērtības palielināšanai vai abos nolūkos, un šo īpašumu Sabiedrība neizmanto administratīvajos nolūkos, tiek
klasificēts kā ieguldījuma īpašums. Ieguldījuma īpašums ietver arī īpašumu, kurš tiek veidots vai attīstīts turpmākai
lietošanai par ieguldījuma īpašumu.
Ieguldījuma īpašumi sākotnēji tiek novērtēti to izmaksu vērtībā, iekļaujot tajā attiecīgā darījuma izmaksas un
nepieciešamības gadījumā aizņēmumu izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījuma īpašumi tiek novērtēti to
sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazināšanās zaudējumus. Ieguldījuma īpašuma
vērtībā neiekļauj ieguldījuma īpašuma objekta ikdienas remonta un uzturēšanas izmaksas. Šīs izmaksas tiek atzītas
visaptverošo ienākumu pārskatā to rašanās brīdī.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes, ņemot vērā attiecīgo ieguldījuma īpašumu lietderīgās izmantošanas
laiku periodā, lai norakstītu ieguldījuma īpašumu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās
izmantošanas perioda beigās (likvidācijas vērtībai), izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:
Metode

% gadā

Ēkas un būves

Lineārā

3.33%

Atsevišķas ēku un būvju daļas

Lineārā

20%

Zemei nolietojumu neaprēķina. Katrai ieguldījuma īpašumu daļai, kuras izmaksas ir būtiskas attiecībā pret šī
ieguldījuma īpašumu kopējām izmaksām, nolietojums jāaprēķina atsevišķi. Ja Sabiedrība atsevišķi nolieto dažas
ieguldījuma īpašumu daļas, tā atsevišķi nolieto arī atlikušās šī paša ieguldījuma īpašumu daļas. Atlikumu veido tās
ieguldījuma īpašumu daļas, kas atsevišķi nav svarīgas. Atlikušo daļu nolietojumu aprēķina, izmantojot tuvināšanas
metodes, lai patiesi atspoguļotu to lietderīgās lietošanas laiku.
Nepabeigtā celtniecība atspoguļo ieguldījuma īpašumu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas,
un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas.
Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti
ekspluatācijā.
Ieguldījuma īpašuma atzīšana tiek pārtraukta tad, kad to atsavina, vai tad, kad ieguldījuma īpašumu pārtrauc
lietot, un no tā atsavināšanas nākotnē nav gaidāms saimniecisks labums. Starpība starp neto atsavināšanas
ieņēmumiem un aktīva uzskaites vērtību tiek atzīta visaptverošo ienākumu pārskatā tajā periodā, kad pārtraukta
attiecīgā ieguldījuma īpašuma atzīšana.
Pārnešana uz ieguldījuma īpašuma posteni jāveic tikai un vienīgi tādā gadījumā, kad notiek tā lietošanas veida
maiņa. Ja ieguldījuma īpašums tiek pārnests uz īpašnieka izmantotu īpašumu, par īpašuma sākotnējām izmaksām
turpmākajai uzskaitei pieņem sākotnējo vērtību, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazināšanās
zaudējumus, ja tādi ir, lietošanas veida maiņas brīdī. Ja īpašnieka izmantots īpašums kļūst par ieguldījuma
īpašumu, Sabiedrība šādam īpašumam piemēro pamatlīdzekļu uzskaites politiku līdz lietošanas veida maiņas
datumam.
Īpašums vai tā daļa, kuru izmanto Sabiedrība administratīvajos nolūkos, tiks klasificēts un uzskaitīts kā
pamatlīdzeklis. Šajā finanšu pārskatā šāda pārklasifikācija netika veikta.

2.7. Noma
To, vai vienošanās ietver nomu, pamatojoties uz visiem faktiem un apstākļiem, izvērtē vienošanās noslēgšanas
datumā. Vienošanās tiek novērtēta, vai vienošanās izpilde ir atkarīga no konkrēta aktīva vai aktīvu izmantošanas
vai vienošanās nodod tiesības izmantot šo aktīvu, pat ja šīs tiesības nav skaidri norādītas vienošanās.
Operatīvā noma
Aktīvu noma, kuras ietvaros praktiski visus no īpašumtiesībām izrietošos riskus uzņemas un atlīdzību gūst
iznomātājs, tiek klasificēta kā operatīvā noma.
Sabiedrība ir iznomātājs
Īpašumi, kuri ir iznomāti uz operatīvas nomas nosacījumiem, finanšu stāvokļa pārskatā ir klasificēti kā ieguldījuma
īpašumi.
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Nekustamo īpašumu nomas / īres līgumu nosacījumi
Sabiedrība ir noslēgusi vairākus ilgtermiņa nekustamo īpašumu nomas līgumus, ar līgumu izbeigšanas termiņu no
2020.gada līdz 2027.gadam. Līguma nosacījumi, t.sk. nelaužamības periods, drošības depozīta apmērs, depozīta
izlietošanas vai apmaksas kārtība vai bankas garantija, nomas maksas maksāšanas kārtība, zaudējumu atlīdzība,
tiek noteikti individuāli katram nomniekam.
Drošības naudas, kuras atmaksājamas nomniekiem / īrniekiem, Sabiedrība var ieturēt daļēji vai pilnībā, ja debitora
parāds nav apmaksāts, vai pastāv citi līguma pārkāpumi. Nomas līgumi ietver pagarinājuma iespēju. Aprēķinot
tekoša gada nomas / īres maksu, nomas / īres maksa tiek indeksēta atbilstoši inflācijas līmenim valstī.
Ieņēmumu kopsumma no nekustamo īpašumu nomas / īres ir atspoguļota Piezīmē Nr. 22.

2.8. Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Katra pārskata gada beigās Sabiedrība izvērtē, vai nav kādas pazīmes, kas liecina, ka aktīva vērtība varētu būt
samazinājusies. Ja tādas pazīmes eksistē vai, ja ir jāveic aktīva ikgadējā vērtības samazināšanās pārbaude,
Sabiedrība aplēš attiecīgā aktīva atgūstamo vērtību. Aktīva atgūstamā vērtība ir lielākā no aktīva vai naudu
ienesošās vienības (NIV) patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.
Atgūstamā vērtība tiek noteikta katram aktīvam atsevišķi, izņemot aktīvus, kas paši nerada ienākošās naudas
plūsmas, kuras lielā mērā nav atkarīgas no citu aktīvu vai aktīvu grupu radītajām ienākošajām naudas plūsmām. Ja
aktīva vai NIV uzskaites vērtība pārsniedz tās atgūstamo vērtību, tiek atzīta aktīva vērtības samazināšanās un
attiecīgais aktīvs vai NIV tiek norakstīta līdz tās atgūstamajai vērtībai.
Nosakot lietošanas vērtību, aplēstās nākotnes naudas plūsmas tiek diskontētas to tagadnes vērtībā, izmantojot
pirmsnodokļa diskonta likmi, kas atspoguļo pašreizējo tirgus vērtējumu naudas vērtībai laikā un aktīvam
raksturīgos riskus. Nosakot patieso vērtību, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, tiek izmantots atbilstošs
vērtēšanas modelis. Šie aprēķini tiek apstiprināti, izmantojot vērtējuma koeficientus, biržās kotēto sabiedrību
akciju cenas vai kādus citus pieejamus patiesās vērtības rādītājus.
Aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā, kā nefinanšu aktīvu vērtības
samazināšanās. Katrā pārskata datumā Sabiedrība izvērtē, vai nav kādas pazīmes, kas liecinātu, ka vērtības
samazināšanās zaudējumi, kas aktīvam, izņemot, nemateriālo vērtību, atzīti iepriekšējos gados, varētu vairs
nepastāvēt vai arī varētu būt samazinājušies. Ja tādas pazīmes eksistē, Sabiedrība aplēš aktīva vai naudu
ienesošās vienības atgūstamo vērtību kopš pēdējās reizes, kad tika atzīts vērtības samazinājums. Vērtības
samazinājuma reversēšana ir ierobežota tā, lai aktīva vērtības palielināšanās rezultātā tā uzskaites vērtība
nepārsniegtu tādu uzskaites vērtību, kas būtu noteikta, atskaitot nolietojumu, ja aktīvam iepriekšējos gados
nebūtu atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi. Zaudējumus no nemateriālās vērtības samazināšanās nākamajos
periodos reversēt nevar.

2.9. leguldījumi meitas sabiedrībās
Ieguldījumi meitas sabiedrībās (t.i., sabiedrībās, kuras kontrolē Sabiedrība) tiek uzskaitīti, izmantojot izmaksu
metodi saskaņā ar 27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati”. Pēc sākotnējās atzīšanas ieguldījumi meitas sabiedrībās
tiek uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās. Katra pārskata gada beigās
Sabiedrība pārbauda, vai nav novērojamas ieguldījumu vērtības samazināšanās pazīmes. Vērtības samazinājums
tiek aprēķināts kā starpība starp meitas sabiedrības atgūstamo summu un šo ieguldījumu bilances vērtību.
Zaudējumi tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā. No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes tiek atzītas
peļņā vai zaudējumos periodā, kad ir radušās tiesības saņemt dividendes.

2.10. Finanšu instrumenti
Finanšu instruments ir jebkurš līgums, no kura veidojas finanšu aktīvs vienai sabiedrībai un finanšu saistības vai
pašu kapitāla instruments citai sabiedrībai.
Finanšu aktīvi
Sākotnējā atzīšana un novērtēšana
Finanšu aktīvi atkarībā no apstākļiem tiek klasificēti sekojošās kategorijās: finanšu aktīvi patiesajā vērtībā,
izmantojot peļņu vai zaudējumus, aizdevumi un debitoru parādi, aktīvi, kas tiek turēti līdz termiņa beigām vai
pieejami pārdošanai aktīvi. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. Sabiedrības vadība nosaka
finanšu aktīvu klasifikāciju to sākotnējā atzīšanas brīdī.
Sākotnēji atzīstot finanšu aktīvus, tie tiek novērtēti to patiesajā vērtībā, bet tādu ieguldījumu gadījumā, kas nav
klasificēti kā finanšu aktīvi patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, pieskaitot tieši attiecināmās
darījuma izmaksas.
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Turpmākā novērtēšana
Turpmākā finanšu aktīvu novērtēšana ir atkarīga no to klasifikācijas, kā aprakstīts zemāk.
Aizdevumi un debitoru parādi
Šī kategorija visvairāk attiecas uz Sabiedrību. Aizdevumi un debitoru parādi ir neatvasināti finanšu aktīvi ar
fiksētiem vai nosakāmiem maksājumiem, kuri netiek kotēti aktīvajā tirgū. Pēc sākotnējā novērtējuma aizdevumi un
debitoru parādi tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi, atskaitot jebkādus
uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās, kas tiek noteikti katram aktīvam atsevišķi. Amortizētās
iegādes vērtības aprēķinā tiek ņemtas vērā jebkādas ar iegādi saistītās prēmijas vai atlaides, kā arī darījuma
izmaksas un maksājumi, kas ir efektīvās procentu likmes neatņemama sastāvdaļa.
Peļņa un zaudējumi tiek atzīti ienākumu pārskatā kā finanšu ieņēmumi vai finanšu izmaksas, vai arī kā citi
izdevumi aizdevumu un debitoru parādu atzīšanas pārtraukšanas vai to vērtības samazināšanās brīdī, kā arī
amortizācijas procesā. Efektīvo procentu metode netiek izmantota īstermiņa debitoru parādiem, jo šajā gadījumā
diskontēšanas ietekme nav būtiska.
Šī kategorija attiecas galvenokārt uz izsniegtiem aizdevumiem, pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem
debitoriem.
Atzīšanas pārtraukšana
Finanšu aktīva (vai - atkarībā no apstākļiem - finanšu aktīva daļas vai līdzīgu finanšu aktīvu grupas daļas) atzīšana
tiek pārtraukta, kad:


tiesības uz naudas plūsmām no attiecīgā finanšu aktīva posteņa beidzas;



Sabiedrība saglabā tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva, bet uzņemas pienākumu veikt visu
saņemto naudas plūsmu pārskaitījumus trešajām personām bez būtiskas kavēšanās saskaņā ar
starpniecības līgumiem; vai



Sabiedrība ir nodevusi savas tiesības saņemt naudas plūsmas no finanšu aktīva un vai nu:
(a)

nodevusi būtībā visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu, vai

(b)

nav ne nodevusi, ne saglabājusi visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu,
bet ir nodevusi kontroli pār attiecīgo finanšu aktīvu.

Ja Sabiedrība ir nodevusi savas tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva un nav ne nodevusi, ne saglabājusi
visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu, nedz arī nodevusi kontroli pār šo aktīvu, aktīvs
tiek atzīts tādā apmērā, kādā Sabiedrība saglabā savu iesaisti attiecīgajā aktīvā.
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Aktīvi, kas uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā
Katra pārskata gada beigās Sabiedrība izvērtē, vai nav notikusi finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas vērtības
samazināšanās. Katra pārskata gada beigās Sabiedrība izvērtē, vai nav kādas pazīmes, kas liecina, ka zaudējumi
no vērtības samazināšanās, kas aktīvam atzīti iepriekšējos periodos, varētu vairs nepastāvēt vai arī varētu būt
samazinājušies. 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. Šāda vērtības samazinājuma reversēšana tiek atzīta visaptverošo
ienākumu pārskatā.
Izvērtējot amortizētajā iegādes vērtībā atspoguļotos finanšu aktīvus, Sabiedrība vispirms nosaka, vai pastāv
vērtības samazināšanās pierādījumi, izvērtējot individuāli atsevišķi nozīmīgus finanšu aktīvus vai atsevišķi
maznozīmīgus aktīvus izvērtējot aktīvu grupā. Ja Sabiedrība secina, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka individuāli
vērtētā aktīva, neatkarīgi no tā, vai tas ir nozīmīgs vai ne, vērtība ir samazinājusies, tas iekļauj šo aktīvu finanšu
aktīvu grupā ar līdzīgām kredītriska pazīmēm un to vērtības samazināšanās iespēju nosaka, izvērtējot šos aktīvus
grupā.
Aktīvi, kuru vērtības samazināšanās izvērtēta individuāli un kuriem tika vai joprojām tiek atzīti vērtības
samazināšanās zaudējumi, netiek iekļauti izvērtēšanai aktīvu grupā. Jebkādi atzītie zaudējumi tiek novērtēti kā
starpība starp aktīva uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmu tagadnes vērtību (atskaitot nākotnē
paredzamos kredītu zaudējumus, kas vēl nav radušies), kas diskontēta, izmantojot finanšu aktīva sākotnējo
efektīvo procentu likmi.
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Aktīva uzskaites vērtību samazina, izmantojot uzkrājumu kontu, un zaudējumu summu atzīst visaptverošo
ienākumu pārskatā. Ja nākamajā gadā aprēķinātie zaudējumi saistībā ar vērtības samazinājumu palielinās vai
samazinās tāda notikuma rezultātā, kas notiek pēc vērtības samazinājuma zaudējumu atzīšanas, tad iepriekš
uzskaitītos vērtības samazinājuma zaudējumus attiecīgi palielina vai samazina, koriģējot uzkrājumu kontu. Ja
norakstītās summas vēlāk tiek atgūtas, attiecīgi tiek samazinātas finanšu izmaksas visaptverošo ienākumu
pārskatā.
Attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem, uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv
objektīvi pierādījumi (piemēram, maksātnespējas varbūtība vai debitora ievērojamas finanšu grūtības) tam, ka
Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā saskaņā ar sākotnējiem rēķina noteikumiem. Debitoru
parādi tiek norakstīti, kad to atgūstamība uzskatāma par neiespējamu.
Finanšu saistības
Sākotnējā atzīšana un novērtēšana
Finanšu saistības pie sākotnējās atzīšanas ir klasificētas, kā finanšu saistības patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai
zaudējumus, aizdevumi un aizņēmumi, kreditoru parādi, vai kā atvasinātie finanšu instrumenti, kuri tiek izmantoti
riska ierobežošanai.
Sākotnēji atzīstot finanšu saistības, tās tiek novērtētas to patiesajā vērtībā, atskaitot tieši attiecināmās darījuma
izmaksas, ja attiecīgās saistības ir aizņēmumi.
Sabiedrības finanšu saistības ir aizņēmumi, parādi piegādātājiem un pārējie kreditoru parādi.
Turpmākā novērtēšana
Turpmākā finanšu saistību novērtēšana ir atkarīga no to klasifikācijas, kā aprakstīts zemāk.
Aizņēmumi
Šī kategorija visvairāk attiecas uz Sabiedrību. Visi aizņēmumi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, no kuras
atskaitīti jebkādi ar iegādi saistīti diskonti vai prēmijas un tieši attiecināmās darījuma izmaksas. Pēc sākotnējās
atzīšanas aizņēmumi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā; jebkādas starpības starp ieņēmumiem (no kuriem
atskaitītas darījuma izmaksas) un dzēšanas vērtību tiek atzītas visaptverošo ienākumu pārskatā aizņēmumu
perioda laikā, piemērojot efektīvo procentu likmju metodi. Amortizācijas rezultātā radusies peļņa / zaudējumi tiek
atspoguļoti visaptverošo ienākumu pārskatā kā procentu ieņēmumi / izmaksas.
Šī kategorija attiecas galvenokārt uz procentu aizņēmumiem.
Parādi piegādātājiem un pārējie kreditoru parādi
Parādi piegādātājiem un pārējie kreditoru parādi sākotnēji tiek atzīti to patiesajā vērtībā, un turpmāk tie tiek
uzskaitīti to amortizētajā vērtībā. Bezprocentu saistību patiesā vērtība ir to diskontēta atmaksas summa. Ja
saistību samaksas termiņš ir mazāks par vienu gadu, diskontēšanu neveic.
Atzīšanas pārtraukšana
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 sākotnējo saistību atzīšana un tiek atzīta jauna saistība. Starpība starp
attiecīgajām uzskaites vērtībām tiek atzīta visaptverošo ienākumu pārskatā.

2.11. Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti Sabiedrības finanšu stāvokļa pārskatā ietver naudas atlikumus bankās.

2.12. Uzkrājumi
Vispārējie 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.
Ja Sabiedrība paredz, ka uzkrājumu izveidošanai nepieciešamie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti,
piemēram, apdrošināšanas līguma ietvaros, šo izdevumu atmaksa tiek atzīta kā atsevišķs aktīvs tikai un vienīgi
tad, kad ir praktiski skaidrs, ka šie izdevumi patiešām tiks atmaksāti. Ar jebkādu uzkrājumu saistītās izmaksas
visaptverošo ienākumu pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas atzītas izdevumu atmaksai.
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Gadījumā, kad būtiska ietekme ir naudas laika vērtībai, uzkrājumi tiek aprēķināti, diskontējot paredzamo nākotnes
naudas plūsmu, izmantojot pirmsnodokļu likmi, kas atspoguļo naudas laika vērtības pašreizējo novērtējumu tirgū
un riskus, kas attiecas uz konkrētajām saistībām, ja tādi būtu. Ja tiek veikta diskontēšana, uzkrājumu palielināšana
laika gaitā tiek atzīta kā finanšu izmaksas.

2.13. Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiski vai cita veida pamatoti ieņēmumi, kuri radušies pagātnes
notikumu rezultātā, un pastāv iespēja, ka Sabiedrībā ieplūdīs ieņēmumi, un šos ieņēmumus var ticami aplēst un
novērtēt.

2.14. Uzkrātās saistības
Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiskas vai cita veida pamatotas saistības, kuras radušās
pagātnes notikumu rezultātā, un pastāv iespēja, ka būs nepieciešami līdzekļi saistību izpildei, un šīs saistības var
tikt ticami aplēstas un novērtētas.

2.15. Darbinieku pabalsti
Īstermiņa pabalsti
Saistības par algām, ieskaitot apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu un slimības naudu, kas nokārtojamas pilnībā 12
mēnešu laikā pēc perioda beigām, kurā darbinieki veic attiecīgo darbu, tiek atzītas attiecībā uz darbinieku
pakalpojumiem līdz pārskata gada beigām paredzamās izmaksās, kas jāmaksā, kad saistības ir nokārtotas.

2.16. 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 finanšu pārskatā netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti
tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks līdz Sabiedrībai, ir pietiekami
pamatota.

2.17. Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi ietver ieņēmumus no nekustamo īpašumu nomas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, kā arī
ieņēmumus no citiem pakalpojumiem (portfolio vērtēšana, iekšējais audits / kontrole, nekustamo īpašumu
vērtēšanas organizācija).
Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Sabiedrībai gūt ekonomisko labumu un tik lielā apmērā, kādā
to iespējams pamatoti noteikt, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar pārdošanu saistītās atlaides. Atzīstot
ieņēmumus, tiek ņemti vērā arī šādi nosacījumi:
Ieņēmumi no operatīvās nomas
Nomas ieņēmumi, kas gūti saistībā ar īpašumu operatīvās nomas līgumiem, tiek uzskaitīti visā nomas perioda laikā,
izmantojot lineāro metodi.
Pakalpojumu sniegšana
Ieņēmumi no pakalpojumiem (piemēram, apsaimniekošanas, uzturēšanas un pārvaldības) tiek atzīti periodā, kad
pakalpojumi sniegti.
Ieņēmumi no pakalpojumiem un attiecīgās izmaksas atzīstamas, ņemot vērā to, kādā izpildes pakāpē finanšu
stāvokļa pārskata datumā ir attiecīgais darījums. Ja ar pakalpojumu saistītā darījuma iznākums nevar tikt pamatoti
novērtēts, ieņēmumi tiek atzīti tikai tik lielā apmērā, kādā atgūstamas atzītās izmaksas.
Nākamo periodu ieņēmumi
Ieņēmumi, kas saņemti pirms finanšu stāvokļa pārskata datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem
gadiem, tiek parādīti kā nākamo periodu ieņēmumi.
Dividendes
Ieņēmumi tiek atzīti, kad rodas dalībnieka tiesības saņemt dividendes.
Pārējie ieņēmumi
Pārējie ieņēmumi ir ieņēmumi, kas nav iekļauti neto apgrozījumā, ir radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai
saistīti ar to vai tiešā veidā no tās izrietošas. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi:


ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – saņemšanas brīdī;
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ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu
pārdošanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā
gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;



ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām – neto vērtībā, peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām,
tiek aprēķināti kā starpība starp ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un zaudējumiem no valūtas
kursa svārstībām un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies;



procentu ienākumi no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par norēķinu kontu atlikumiem –
saņemšanas brīdī;



pārējie ieņēmumi – to rašanās brīdī.

2.18. Procentu ieņēmumi un izmaksas
Procentu ieņēmumi un izmaksas tiek atzītas visaptverošo ienākumu pārskata posteņos „Finanšu ieņēmumi” un
„Finanšu izmaksas”, izmantojot efektīvo procentu metodi, izņemot aizņēmumu izmaksas, kas attiecināmas uz
kritērijiem atbilstošo aktīvu un tiek kapitalizētas kā daļa no šī aktīva izmaksām.

2.19. Saistītās puses
Saistītā puse ir privātpersona vai uzņēmums, kas ir saistīts ar uzņēmumu, kurš gatavo savus finanšu pārskatus
(24. SGS „Informācijas atklāšana par saistītām pusēm” - „pārskatu sniedzējs uzņēmums”).
Saistītās puses ir:
1.

2.

Privātpersona vai šīs privātpersonas tuvs ģimenes loceklis ir saistīts ar pārskatu sniedzēju uzņēmumu, ja:


šī privātpersona kontrolē vai kopīgi kontrolē pārskatu sniedzēju uzņēmumu;



privātpersonai ir būtiska ietekme pārskatu sniedzējā uzņēmumā; vai



privātpersona ir pārskatu sniedzēja uzņēmuma
mātesuzņēmuma galvenā vadības personāla locekle;

vai

pārskatu

sniedzēja

uzņēmuma

Uzņēmums ir saistīts ar pārskatu sniedzēju uzņēmumu, ja uz to attiecas kāds no šādiem nosacījumiem:


uzņēmums un pārskatu sniedzējs uzņēmums ir vienas grupas dalībnieki (kas nozīmē, ka katrs
mātesuzņēmums, meitasuzņēmums un cits meitasuzņēmums ir saistīts ar citiem);



viens uzņēmums ir otra uzņēmuma asociētais uzņēmums vai kopuzņēmums (vai arī grupas
dalībnieka, pie kuras pieder otrais uzņēmums, asociētais uzņēmums vai kopuzņēmums);



abi uzņēmumi ir tās pašas trešās personas kopuzņēmumi;



viens uzņēmums ir trešā uzņēmuma kopuzņēmums, un otrs uzņēmums ir trešā uzņēmuma
asociētais uzņēmums;



uzņēmums ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns pārskatu sniedzēja uzņēmuma vai ar pārskatu
sniedzēju uzņēmumu saistīta uzņēmuma darbinieku pabalstiem; ja pārskatu sniedzējs uzņēmums
pats ir šāds plāns, sponsorējošie darba devēji arī ir saistīti ar pārskatu sniedzēju uzņēmumu;



uzņēmumu kontrolē vai kopīgi kontrolē 1.punktā minētā privātpersona;



privātpersonai, kas minēta 1.punktā 1.apakšpunkta, ir būtiska ietekme uzņēmumā vai tā ir
uzņēmuma (vai uzņēmuma mātesuzņēmuma) galvenā vadības personāla locekle;



uzņēmums vai jebkurš tās grupas loceklis, kurā tas ietilpst, sniedz galvenā vadības personāla
pakalpojumus pārskatu sniedzējam uzņēmumam vai pārskatu sniedzēja uzņēmuma
mātesuzņēmumam.

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

2.20. Nodokļi
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvi un saistības par pārskata periodu tiek aprēķinātas, kā summas, kas
atgūstamas vai maksājamas nodokļu administrācijai. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā tiek izmantotas
pārskata datumā spēkā esošas nodokļa likmes un tiesību akti, kas piemērojami valstī, kurā Sabiedrība darbojas un
gūst ar nodokli apliekamus ienākumus.
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Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu tiek aprēķināts, piemērojot ar nodokli apliekamajam attiecīgajā
taksācijas periodā gūtajam ienākumam nodokļa likmi 15% apmērā.
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas radies saistībā ar īslaicīgām atšķirībām starp aktīvu un saistību nodokļu
bāzi un to uzskaites vērtību finanšu pārskatos, ir aprēķināts, izmantojot saistību metodi.
Galvenās īslaicīgās atšķirības laika ziņā izriet no atšķirīgajām grāmatvedības un nodokļu vajadzībām pielietotajām
amortizācijas / nolietojuma likmēm nemateriāliem aktīviem / pamatlīdzekļiem / ieguldījuma īpašumiem,
atsevišķām nodokļu vajadzībām neatskaitāmiem uzkrājumiem un uz nākamajiem gadiem pārnestajiem nodokļu
zaudējumiem.
Katrā pārskata datumā atliktā ienākuma nodokļa aktīva vērtība tiek pārskatīta un samazināta tādā apmērā, kādā
ticams, ka nākotnē vairs nebūs pieejama pietiekama ar nodokli apliekama peļņa, lai varētu izmantot visu vai daļu
no atliktā ienākuma nodokļa aktīva. Katrā pārskata datumā tiek izvērtēti arī neatzītie atliktā ienākuma nodokļa
aktīvi, un tie tiek atzīti tādā apmērā, kādā ir ticams, ka nākotnē pieejamā ar nodokli apliekamā peļņa ļaus atgūt
atliktā ienākuma nodokļa aktīvus.
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības tiek noteiktas, izmantojot nodokļu likmes, kuras paredzēts piemērot
gadā, kad attiecīgais aktīvs tiks realizēts vai attiecīgās saistības nokārtotas, pamatojoties uz pārskata datumā
spēkā esošajām nodokļu likmēm (un nodokļu likumiem).
Atliktais nodoklis, kas saistīts ar posteņiem, kurus neatspoguļo peļņā vai zaudējumos, arī netiek atzīts peļņā vai
zaudējumos. Atliktā nodokļa posteņi atkarībā no to pamatā esošajiem darījumiem tiek atzīti visaptverošo ienākumu
pārskatā vai tieši pašu kapitālā.
Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un atliktā ienākuma nodokļa saistības tiek savstarpēji ieskaitītas, ja pastāv juridiski
saistošas tiesības veikt pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvu un pārskata gada uzņēmumu ienākuma
nodokļa saistību savstarpēju ieskaitu, un ja atliktie ienākuma nodokļi attiecas uz vienu un to pašu ar nodokli
apliekamo personu un vienu un to pašu nodokļu administrāciju.
Ja ienākuma nodokļus maksā pēc augstākas vai zemākas likmes, ja visu neto peļņu vai nesadalīto peļņu vai tās
daļu izmaksā kā dividendi sabiedrības dalībniekiem, tad atliktā nodokļa aktīvus un saistības novērtē pēc nodokļa
likmes, kuru piemēro nesadalītai peļņai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā no 2018.gada 1.janvāra, reinvestētās peļņas
gadījumā tiek piemērots 0% uzņēmumu ienākuma nodoklis (uzņēmumu ienākuma nodoklis jāmaksā tikai no tās
peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri
nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību (nosacīti sadalīta peļņa)). Tā vietā, lai maksātu uzņēmumu
ienākuma nodokli no peļņas, Latvijas sabiedrības maksā uzņēmumu ienākuma nodokļi brīdī, kad tiek izmaksātas
dividendes (arī nosacītās dividendes vai dividendēm pielīdzināmas izmaksas), rodas ar saimniecisko darbību
nesaistītie izdevumi, procentu maksājumi nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām, kas pārsniedz noteiktas
robežas, nedrošie debitoru parādi, transfertcenu korekcijas, likvidācijas kvotas. No 2018.gada 1.janvāra
uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 20/80 no summas, kas izmaksāta kā neto dividendes. Tā kā uzņēmumu
ienākuma nodoklis tiek maksāts peļņas sadales brīdī, nevis no peļņas, īslaicīgas atšķirības starp aktīvu un saistību
nodokļu bāzi un to uzskaites vērtību finanšu pārskatos, kas var radīt atliktā nodokļa aktīvus un saistības, nerodas.
Pievienotās vērtības nodoklis
leņēmumi, izmaksas un aktīvi tiek atzīti vērtībā, kas samazināta par pievienotās vērtības nodokļa daļu, izņemot:


ja pievienotās vērtības nodoklis par iegādātajiem aktīviem vai pakalpojumiem nav atgūstams no nodokļu
administrācijas, tādā gadījumā atkarībā no apstākļiem tas tiek atzīts kā daļa no aktīva iegādes vērtības vai
daļa no izmaksu posteņa;



debitoru un kreditoru parādu vērtībā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Starpība starp atgūstamo un maksājamo pievienotās vērtības nodokli tiek atspoguļota atsevišķajos finanšu
stāvokļa pārskata posteņos kā debitori vai kreditori.

2.21. Notikumi pēc pārskata gada beigām
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām
nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.
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3.

Finanšu risku pārvaldība

3.1. Finanšu riska faktori
Riska pārvaldības funkcija Sabiedrībā tiek veikta attiecībā uz finanšu riskiem. Finanšu riski ir riski, kas izriet no
finanšu instrumentiem, kuriem Sabiedrība ir pakļauta pārskata periodā vai tā beigās.
Sabiedrības nozīmīgākās finanšu saistības ietver aizņēmumu no kredītiestādes, aizņēmumu pret obligācijām,
parādus radniecīgajām sabiedrībām, parādus piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējos kreditorus. Šo finanšu
saistību galvenais uzdevums ir finansēt Sabiedrības darbību.
Sabiedrības nozīmīgākie finanšu aktīvi ir radniecīgo sabiedrību parādi un pārējie aizdevumi, pircēju un pasūtītāju
parādi, citi debitori un nauda, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.
Finanšu riski
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir kredītrisks un likviditātes risks.
Sabiedrības augstākā vadība pārrauga šo risku pārvaldi. Galvenie finanšu risku pārvaldības mērķi ir noteikt riska
robežas, un pēc tam nodrošināt, lai riski paliktu šajās robežās. Pēc 2017.gadā veiktās piesardzības politikas
procentu likmju risks neietekmē Sabiedrību, jo gan portfeļa kredīta procentu likme, gan obligāciju procentu likme ir
fiksētas.
Procentu likmju risks
Procentu likmju risks ir risks, ka finanšu instrumenta patiesā vērtība vai ar to saistītās nākotnes naudas plūsmas
varētu mainīties tirgus procentu likmju svārstību ietekmē.
2016.gadā Sabiedrība bija pakļauta procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar ilgtermiņa aizņēmumu no
kredītiestādes (Piezīme Nr. 17), kuram tika piemērota mainīgā procentu likme. 2017.gadā aizņēmums no
kredītiestādes ar mainīgu procentu likmi tika pārveidots par jaunu fiksētas likmes aizņēmumu.
Sabiedrības aizņēmumi ar fiksēto procentu likmi tiek uzskaitīti to amortizētajā vērtībā, tādēļ tie nav pakļauti
procentu likmju riskam, jo ne uzskaites vērtība, ne nākotnes naudas plūsmas nesvārstīsies procentu likmju izmaiņu
dēļ.
Sabiedrībai nav procentu likmju riska pārvaldības politikas.
Jutīgums pret procentu likmju izmaiņām
Tabulā atspoguļots Sabiedrības peļņas pirms nodokļiem (aizņēmumu ar mainīgu procentu likmi EURIBOR rezultātā
ietekme) jutīgums pret pamatoti iespējamām procentu likmju izmaiņām, ja visi pārējie mainīgie lielumi nemainās.
Pašu kapitāls, izņemot pārskata gada rezultātu, netiek ietekmēts.

2017.gads

2016.gads

EURIBOR
likmes
izmaiņas

Efekts uz
peļņu pirms
nodokļiem

-

-

-

-

+0.1%

(34 522)

-0.1%

34 522

Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka viena finanšu instrumenta puse radīs finansiālus zaudējumus otrai pusei, nepildot savus
pienākumus. Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam no savas pamatdarbības (galvenokārt debitoru parādiem), jo tā
sniedz pakalpojumus arī uz kredīta, un ieguldīšanas darbības, bet būtiskas kredītriska koncentrācijas nepastāv.
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam saistībā ar to pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoriem,
izsniegtajiem aizdevumiem un naudu un tās ekvivalentiem.
Radniecīgo sabiedrību parādi
Pārņemot no meitas sabiedrībām noslēgtos aizņēmumu līgumus pret kredītiestādi, Sabiedrība noslēdza vienotu
aizņēmumu līgumu ar kredītiestādi un noslēdza atsevišķus aizņēmumu līgumus starp Sabiedrību un meitas
sabiedrībām. Pārņemto radniecīgo sabiedrību aizņēmumu pret kredītiestādēm rezultātā, Sabiedrība pieprasīja
papildus finansējumu no kredītiestādes, kuru attiecīgi pārstrukturēja pēc nepieciešamajiem finansējuma apjomiem
radniecīgajām sabiedrībām.
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Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju kredītrisks tiek pārvaldīts saskaņā ar Sabiedrības noteikto politiku, procedūrām un kontroli
attiecībā uz pircēju un pasūtītāju kredītriska vadību.
Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, rūpīgi izvērtējot un regulāri uzraugot savus sadarbības partnerus, pastāvīgi
izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi, kā arī
piemērojot priekšapmaksas nosacījumus nekustamā īpašuma nomas / īres pakalpojumiem. Turklāt Sabiedrība
nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Vērtības
samazināšanās tiek analizēta katrā finanšu stāvokļa pārskata datumā individuāli lielākajiem pircējiem un
pasūtītājiem. Lai izvērtētu parāda atgūstamību, vadība ņem vērā visu pieejamo informāciju no parāda rašanās
brīža līdz finanšu pārskata sastādīšanas datumam.
Sabiedrība novērtē kredītriska koncentrāciju saistībā ar pircēju un pasūtītāju parādiem kā zemu.
Maksimālā pakļautība kredītriskam pārskata datumā ir katras finanšu aktīvu klases bilances vērtība, kā norādīts
zemāk.
Maksimālais kredītrisks pa finanšu aktīvu klasēm ir šāds:

Radniecīgo sabiedrību parādi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
KOPĀ:

31.12.2017.

31.12.2016.

33 571 305

17 468 955

13 000

13 000

375 015

367 584

15 637

59 840

176 929

4 074 999

34 151 886

21 984 378

Naudas un naudas ekvivalentu patiesā vērtība uz pārskata periodu beigām ir vienāda ar uzskaites vērtību.
Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka nepieciešami resursi Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumam var nebūt
pieejami.
Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu, nodrošinot atbilstošu finansējumu,
veicot pircēju un pasūtītāju parādu un parādu piegādātājiem atmaksas termiņu plānošanu. Risku analīze un risku
pārvaldības plānu izstrāde tiek veikta augstākās vadības līmenī, izmantojot zemāk sniegto tabulu.
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Finanšu instrumentu maksājumu termiņu analīze
Tabulā uzrādītās summas ir līgumā noteiktās nediskontētās naudas plūsmas. Nediskontētās naudas plūsmas ar
prasības termiņu 12 mēnešu laikā kopumā ir vienādas ar uzskaites summām finanšu stāvokļa pārskatā, jo
diskontēšanas ietekme nav būtiska.
Pēc
pieprasījuma
un < 1 mēn.

1-3 mēn.

3-12 mēn.

1-5 gadi

> 5 gadi

KOPĀ

Radniecīgo sabiedrību parādi

-

-

11 540 185

12 822 898

9 208 222

33 571 305

Pārējie aizdevumi un citi
ilgtermiņa debitori

-

-

-

13 000

-

13 000

246 990

16 431

111 594

-

-

375 015

-

-

15 637

-

-

15 637

176 929

-

-

-

-

176 929

101 795

207 533

922 514

29 084 338

-

30 316 180

Aizņēmumi pret obligācijām

-

-

246 000

3 629 404

-

3 875 404

Parādi radniecīgajām
sabiedrībām

-

-

16 367 357

-

-

16 367 357

14 263

59

-

-

-

14 322

-

-

46 084

152 024

-

198 108

Radniecīgo sabiedrību parādi

-

-

1 690 593

3 733 833

12 044 529

17 468 955

Pārējie aizdevumi un citi
ilgtermiņa debitori

-

-

-

13 000

-

13 000

342 258

25 326

-

-

-

367 584

-

-

59 840

-

-

59 840

4 074 999

-

-

-

-

4 074 999

92 945

191 999

850 522

24 814 929

-

25 950 395

Aizņēmumi pret obligācijām

-

-

246 000

4 738 000

-

4 984 000

Parādi radniecīgajām
sabiedrībām

-

-

77 670

-

-

77 670

No pircējiem saņemtie avansi

-

410

-

-

-

410

19 211

-

-

-

-

19 211

-

-

-

199 140

-

199 140

2017.gada 31.decembrī
Aktīvi

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Pārējie kreditori
2016.gada 31.decembrī
Aktīvi

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Pārējie kreditori

3.2. Kapitāla pārvaldība
Galvenais Sabiedrības kapitāla pārvaldības uzdevums ir aizsargāt spēju turpināt savu darbību nākotnē, lai
nodrošinātu peļņu akcionāriem un labumu citām ieinteresētajām personām un uzturētu optimālu kapitāla struktūru,
lai samazinātu kapitāla izmaksas.
Lai uzturētu vai koriģētu kapitāla struktūru, Sabiedrība var koriģēt dividenžu summas, kuras izmaksātas
akcionāriem, atgriezt kapitālu akcionāriem, emitēt jaunas akcijas vai pārdot aktīvus, lai samazinātu parādu.
Sabiedrība pārrauga kapitālu, pamatojoties uz saistību īpatsvara rādītāju, kurš atspoguļo neto saistību attiecību
pret kopējo kapitālu. Neto saistības tiek aprēķinātas, saskaitot ilgtermiņa un īstermiņa saistības un atņemot naudu
un tās ekvivalentus. Kopējais kapitāls tiek aprēķināts kā pašu kapitāls (emitēto akciju kapitāls, rezerves un
nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi) plus neto saistības.
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Saistību īpatsvara rādītāja aprēķins ir sekojošs:

Saistības kopā

1

Nauda un naudas ekvivalenti
Neto saistības
Pašu kapitāls kopā

1

Kopējais kapitāls
Saistību īpatsvara rādītājs

31.12.2017.

31.12.2016.

50 959 605

30 196 489

(176 929)

(4 074 999)

50 782 676

26 121 490

39 850 013

25 345 676

90 632 689

51 467 166

56.03%

50.75%

1

Saistību īpatsvara rādītājs uz 31.12.2017.: saistības kopā neiekļauj norēķinus par akciju kapitāla palielināšanu
EUR 4 152 100; pašu kapitāls ir attiecīgi palielināts par šo summu (sk. Piezīmi Nr. 36 par akciju kapitāla
palielināšanu).
Netika veiktas nekādas izmaiņas kapitāla pārvaldības mērķos, politikā un procesos gados, kas beidzās 2017.gada
31.decembrī un 2016.gada 31.decembrī.
Uz pārskata periodu beigām Sabiedrība bija izpildījusi visas kredītiestādes noteiktās kapitāla prasības.

3.3. Patiesās vērtības novērtējums
Patiesā vērtība
Patiesā vērtība ir summa, pret kuru varētu apmainīt aktīvu vai nokārtot saistības starp tirgus dalībniekiem parastu
darījumu ietvaros vērtēšanas datumā.

Patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz pieņēmumu, ka aktīva pārdošanas vai saistību nokārtošanas darījums
veikts:


aktīva vai saistību galvenajā tirgū vai



ja šāda galvenā tirgus nav, visizdevīgākajā aktīva vai saistību tirgū.

Sabiedrībai jābūt piekļuvei galvenajam vai visizdevīgākajam tirgum.
Aktīvu vai saistību patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz pieņēmumiem, kurus tirgus dalībnieki varētu
izmantot, nosakot aktīva vai saistību cenu, pieņemot, ka tirgus dalībnieki rīkojas vislabākajās ekonomiskajās
interesēs. Nosakot nefinanšu aktīva patieso vērtību, tiek ņemta vērā tirgus dalībnieka spēja gūt ekonomisko
labumu no aktīva, izmantojot to vislabākajā veidā vai pārdodot to citam tirgus dalībniekam, kas šo aktīvu
izmantotu vislabākajā veidā. Lai noteiktu patieso vērtību, Sabiedrība piemēro novērtēšanas metodes, kas ir
piemērotas attiecīgajiem apstākļiem un kurām ir pieejami pietiekami dati, pēc iespējas vairāk izmantojot attiecīgos
novērojamos datus un pēc iespējas mazāk – nenovērojamos datus.
Visu aktīvu un saistību patiesās vērtības novērtējumi, kas noteikti vai atspoguļoti šajā finanšu pārskatā, tiek
klasificēti, izmantojot šādu patiesās vērtības hierarhiju, pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai
novērtētu patieso vērtību kopumā:


1. līmenis — kotētas (nekoriģētas) tirgus cenas aktīvā attiecīgo aktīvu vai saistību tirgū;



2. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski
ietekmē patieso vērtību un tiek tieši vai netieši novēroti tirgū;



3. līmenis — patiesās vērtības noteikšanas modeļi, kuros izmantoti zemākā līmeņa dati, kas būtiski
ietekmē patieso vērtību, bet tirgū nav novērojami.

Attiecībā uz aktīviem un saistībām, kas finanšu pārskatos tiek atzīti atkārtoti, Sabiedrība nosaka, vai nav notikusi
aktīvu vai saistību pārvešana no viena hierarhijas līmeņa uz citu, katra pārskata perioda beigās pārskatot esošo
klasifikāciju (pamatojoties uz zemākā līmeņa datiem, kas ir būtiski, lai novērtētu patieso vērtību kopumā). Patiesās
vērtības atklāšanas nolūkā Sabiedrība noteikusi aktīvu un saistību kategorijas, pamatojoties uz to būtību, pazīmēm
un riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kā izklāstīts iepriekš.
Finanšu instrumentu patiesā vērtība
Sabiedrībai ir finanšu instrumenti, kas finanšu stāvokļa pārskatā netiek novērtēti patiesajā vērtībā. Šo finanšu
instrumentu patiesā vērtība būtiski neatšķiras no to uzskaites vērtības, jo procentu maksājumi ir tuvi pašreizējām
tirgus likmēm.
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Šādu finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atbilst to uzskaites vērtībai:


pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori;



pārējie īstermiņa finanšu aktīvi;



nauda un naudas ekvivalenti;



parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un citi kreditori.

Finanšu saistību, kas atzītas amortizētajās izmaksās, patiesā vērtība
Aizņēmumu patiesā vērtība ir sekojoša:

Ilgtermiņa daļa
Īstermiņa daļa
KOPĀ:

31.12.2017.

31.12.2016.

33 120 242

28 814 929

1 229 510

1 213 136

34 349 752

30 028 065

Finanšu instrumenti, kuri nav novērtēti patiesajā vērtībā
Tabula analizē finanšu aktīvus un saistības, kuri nav novērtēti patiesajā vērtībā, bet kuru patiesā vērtība tiek
atklāta, ņemot vērā patiesās vērtības hierarhiju.
2017.gada 31.decembrī

1.līmenis

2.līmenis

3.līmenis

KOPĀ

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

-

-

43 678 572

43 678 572

Radniecīgo sabiedrību parādi

-

33 571 305

-

33 571 305

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

-

13 000

-

13 000

Pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

375 015

375 015

Citi debitori

-

-

15 637

15 637

176 929

-

-

176 929

-

30 316 180

-

30 316 180

Aktīvi

Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

3 875 404

-

-

3 875 404

Citi aizņēmumi

-

118 400

-

118 400

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

-

16 367 357

-

16 367 357

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

-

14 322

14 322

Pārējie kreditori

-

-

4 350 208

4 350 208

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

-

-

20 645 408

20 645 408

Radniecīgo sabiedrību parādi

-

17 468 955

-

17 468 955

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

-

13 000

-

13 000

Pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

367 584

367 584

Aizņēmumi pret obligācijām

2016.gada 31.decembrī
Aktīvi

Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti

-

-

59 840

59 840

4 074 999

-

-

4 074 999

Saistības
-

25 950 395

-

25 950 395

3 839 500

-

-

3 839 500

Parādi radniecīgajām sabiedrībām

-

77 670

-

77 670

No pircējiem saņemtie avansi

-

-

410

410

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

-

19 211

19 211

Pārējie kreditori

-

-

199 140

199 140

Aizņēmumi no kredītiestādēm
Aizņēmumi pret obligācijām
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2017. un 2016.gadā nav bijušas pārklasifikācijas starp patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem.
Lai aplēstu patieso vērtību, izmantotas šādas metodes un pieņēmumi:


aktīvi un saistības, kas ietverti tabulā, ir uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā. Sabiedrība pieņem, ka šo
aktīvu un saistību patiesā vērtība ir tuva uzskaites vērtībai;



no kredītiestādes saņemtajam ilgtermiņa aizņēmumam piemērota mainīgā procentu likme, kas mainās
atkarībā no tirgus procentu likmes; no kredītiestādes saņemtajam ilgtermiņa aizdevumam piemērota
fiksēta procentu likme atbilst tirgus procentu likmei, līdz ar to procentu maksājumi ir tuvi pašreizējām
tirgus likmēm un atbilst hierarhijas 2.līmeņa novērtējumam



no saistītajām pusēm saņemtiem ilgtermiņa aizņēmumiem piemērota tirgus likme, tāpēc Sabiedrība
pieņem, ka patiesā vērtība šiem aizņēmumiem ir tuva uzskaites vērtībai un atbilst hierarhijas 2.līmeņa
novērtējumam.

Ieguldījuma īpašumu patiesā vērtība ir sniegta Piezīmē Nr. 7.

Piezīmes finanšu stāvokļa pārskatam
4.

Nemateriālā vērtība

Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2015.
Izmaiņas pārskata gadā
Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2016.
Izmaiņas pārskata gadā
Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2017.

1 440 667
1 440 667
1 440 667

Nemateriālā vērtība radās uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā, Sabiedrībai 2015.gadā iegādājoties 100% no
Latvijā reģistrētas sabiedrības daļām un balsstiesībām un iegūstot pār to kontroli. Iegādātā meitas sabiedrība tika
atzīta kā atsevišķā naudu ienesošā vienība, uz kuru attiecināma nemateriālā vērtība. Pēc reorganizācijas
pabeigšanas 2015.gada beigās, kad Sabiedrībai tika pievienota iegādāta sabiedrība, Sabiedrība atzina šo
nemateriālo vērtību.
Vērtības samazināšana
Pēc ikgadējās vērtības samazināšanās pārbaudes posteņa „Nemateriālā vērtība” vērtības samazināšana netika
konstatēta.
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5.

Nemateriālie aktīvi

Licences

KOPĀ

820

820

2016.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.

-

-

820

820

Iegādāts
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

-

-

Amortizācija

273

273

Uzkrātā amortizācija uz 31.12.2016.

273

273

Bilances vērtība uz 31.12.2015.

820

820

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

547

547

820

820

Uzkrātā amortizācija uz 31.12.2015.

2017.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

-

-

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.

820

820

Uzkrātā amortizācija uz 31.12.2016.

273

273

Amortizācija

273

273

Uzkrātā amortizācija uz 31.12.2017.

546

546

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

547

547

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

274

274

Iegādāts

Amortizācija
Kopējās amortizācijas izmaksas iekļautas šādā visaptverošo ienākumu pārskata postenī:

Administrācijas izmaksas
KOPĀ:

2017.

2016.

273

273

273

273

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 17.
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6.

Pamatlīdzekļi
Pārējie
pamatlīdzekļi
un inventārs

KOPĀ

59 522

59 522

17 797

17 797

77 319

77 319

2016.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.
Iegādāts
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

421

421

16 070

16 070

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

16 491

16 491

Bilances vērtība uz 31.12.2015.

59 101

59 101

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

60 828

60 828

77 319

77 319

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2015.
Nolietojums

2017.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.
Iegādāts
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.

39 928

39 928

117 247

117 247

16 491

16 491

20 131

20 131

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.

36 622

36 622

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

60 828

60 828

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

80 625

80 625

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.
Nolietojums

Nolietojums
Kopējās nolietojuma izmaksas iekļautas šādos visaptverošo ienākumu pārskata posteņos:

Administrācijas izmaksas
KOPĀ:

2017.

2016.

20 131

16 070

20 131

16 070

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 17.
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7.

Ieguldījuma īpašumi

Zeme

Ēkas, būves

Ieguldījuma
īpašumu
izveidošanas
izmaksas

257 372

6 815 689

4 334 995

11 408 056

-

-

280 661

280 661

-

4 585 551

(4 585 551)

-

257 372

11 401 240

30 105

11 688 717

KOPĀ

2016.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.
Iegāde
Pieņemts ekspluatācijā
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2015.

-

56 741

-

56 741

Nolietojums

-

495 232

-

495 232

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

-

551 973

-

551 973

Bilances vērtība uz 31.12.2015.

257 372

6 758 948

4 334 995

11 351 315

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

257 372

10 849 267

30 105

11 136 744

257 372

11 401 240

30 105

11 688 717
336 882

2017.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.
Iegāde

-

-

336 882

Pieņemts ekspluatācijā

-

134 182

(134 182)

-

257 372

11 535 422

232 805

12 025 599

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

-

551 973

-

551 973

Nolietojums

-

503 288

-

503 288

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.

-

1 055 261

-

1 055 261

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

257 372

10 849 267

30 105

11 136 744

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

257 372

10 480 161

232 805

10 970 338

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.

Nolietojums
Kopējās nolietojuma izmaksas iekļautas šādā visaptverošo ienākumu pārskata postenī:
2017.
Ieguldījuma īpašumu nolietojums
KOPĀ:

2016.

503 288

495 232

503 288

495 232

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 17.
Pēc vadības aplēsēm, nekustamo īpašumu objektu uzskaites vērtība uz 2017.gada 31.decembri atbilst patiesajai
vērtībai, un patiesās vērtības noteikšanas modelī tika izmantoti būtiski tirgū nenovērojami dati, līdz ar to patiesās
vērtības novērtējums tika klasificēts kā 3.līmenis.
Vērtēšanas process
„Baltic RE Group” Koncerna nekustamo īpašumu objektu tirgus vērtības noteikšanu uz 2018.gada 1.martu veica
neatkarīgs un pieredzējis sertificēts vērtētājs – SIA „Colliers International Advisors”, reģ.Nr. 40103255403.
Vērtētāja atskaites datums ir 2018.gada 27.marts.
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Vērtēšanas metode
Tirgus vērtība ir aprēķināta, izmantojot diskontētās naudas plūsmas (ienākumu pieeju) metodi. Aprēķini ir balstīti
uz noslēgtajiem nomas līgumiem, ņemot vērā nomas maksas, līgumu termiņus, to laušanas iespējas un papildus
maksājumus, kā arī Sabiedrības iesniegto informāciju par īpašuma uzturēšanas izmaksām.
Vērtēšanas rezultāti
Tirgus vērtības aprēķins, nekustamos īpašumus realizējot kā vienotu īpašumu portfeli
Aprēķinātā tirgus vērtība ir spēkā, īpašumus realizējot kā vienotu īpašumu portfeli, katra īpašuma daļa kopējā
portfelī nevar tikt uzskatīta par atsevišķu īpašumu tirgus vērtību.
Vērtēšanas rezultātā noteiktās atsevišķo īpašumu vērtības nav uzskatāmas par to tirgus vērtībām, ja šie īpašumi
tiktu pārdoti atsevišķi. Noteiktie rezultāti attiecas tikai uz gadījumu, ja īpašums tiek pārdots kā daļa no konkrētā
īpašumu portfeļa. Sabiedrības nekustamo īpašumu objektu tirgus vērtība tika noteikta EUR 16 091 000.
Tirgus vērtības aprēķins katram īpašumam atsevišķi ar pieņēmumu, ka īpašumi tiek pārdoti katrs atsevišķi
Tirgus vērtības aprēķinā katram īpašumam atsevišķi tika izmantota tā pati pieeja un pieņēmumi, izņemot:


tika piemērotas atšķirīgas kapitalizācijas un diskonta likmes, izvērtējot katra īpašuma atrašanās vietu,
nomniekus, nomas maksas un citus katra īpašuma faktorus.

Sabiedrības nekustamo īpašumu objektu tirgus vērtība tika noteikta EUR 16 029 000.

8.

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

Sabiedrība
SIA „KEY 1”
reģ.Nr. 40103212372
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
SIA „Key 2”
reģ.Nr. 40103451102
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Līdzdalība

31.12.2017.

31.12.2016.

100%

11 292 481

2 787 481

100%

1 310 000

-

100%

3 012 934

1 650 970

10 004 936

3 486 936

100%

12 720 021

-

91.11%

5 330 000

-

(līdz 11.10.2017. - 25%)

SIA „KEY 6”
reģ.Nr. 40103285982
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

(līdz 11.10.2017. - 51.66%)

SIA „Key 15”
reģ.Nr. 40103568148
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

(līdz 11.10.2017. - 33%)

SIA „Skunu 19”
reģ.Nr. 40003993617
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija
SIA „TER Properties”
reģ.Nr. 40103881878
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

100%

(līdz 18.04.2017. - 80%)

SIA „BB 19”
reģ.Nr. 40203095542
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

100%

8 200

-

Baltic Re S.p.a.
reģ.Nr. 04277380285
Via Altinate 125, 35121 Paduja, (PD), Itālija

100%

-

12 720 021

43 678 572

20 645 408

KOPĀ:
Papildus daļu iegāde meitas sabiedrībās

Lai panāktu operatīvās efektivitātes uzlabošanu un ar to saistīto izmaksu samazinājumu, 2017.gada oktobrī
AS „Baltic RE Group” ir pabeigusi 2016.gadā uzsākto procesu, lai turpmāk racionalizētu Koncerna struktūru.
AS „Baltic RE Group” iegādājās savu meitas sabiedrību papildus daļas, izmantojot līgumus starp Koncerna
sabiedrībām, līdz ar ko AS „Baltic RE Group” tiešā līdzdalība meitas sabiedrību SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”,
SIA „KEY 6”, SIA „Key 15” kapitālā ir 100%.
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Līdzdalības vērtības izmaiņas
2015.gada 31.decembrī

20 645 408

Iegāde / izslēgšana

-

2016.gada 31.decembrī

20 645 408

Iegāde (Piezīme Nr. 33)

35 753 185

Izslēgšana (Piezīme Nr. 34)

(12 720 021)

2017.gada 31.decembrī

43 678 572

Dividendes no meitas sabiedrībām
2017.gadā Sabiedrība atzina saņemamas dividendes no meitas sabiedrībām EUR 10 590 000 apmērā (2016.:
EUR 500 000).
Ieguldījuma saņēmēju finanšu dati

Pašu kapitāls

Visaptverošie
ienākumi vai
zaudējumi

Pašu kapitāls

Visaptverošie
ienākumi vai
zaudējumi

31.12.2017.

31.12.2017.

31.12.2016.

31.12.2016.

SIA „KEY 1”

7 030 110

(60 925)

7 091 035

12 911

SIA „Key 2”

930 787

(28 128)

-

-

SIA „KEY 6”

1 402 551

47 733

1 354 818

29 470

SIA „Key 15”

6 417 196

579 344

5 837 852

393 611

SIA „Skunu 19”

2 353 152

1 252 887

-

-

SIA „TER Properties”

4 447 302

(42 813)

-

-

2 656

(344)

-

-

SIA „BB 19”
Baltic Re S.p.a.
KOPĀ:

-

-

9 851 492

(297 501)

22 583 754

1 747 754

24 135 197

138 491
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9.

Aizdevumi un radniecīgo sabiedrību parādi

Ilgtermiņa

Procentu
likme

Saistību
dzēšanas
termiņš

31.12.2017.

31.12.2016.

Bez nodrošinājuma
Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

25.10.2032.

3 088 501

3 213 310

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2043.

2 021 999

2 058 706

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

25.10.2043.

2 061 395

2 166 418

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

25.09.2024.

3 780 537

4 884 137

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

25.04.2058.

3 513 688

3 455 791

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2022.

5 230 000

-

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2022.

1 791 556

-

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

2.55%

31.12.2022.

543 444

-

Aizdevums juridiskai personai

2.55%

31.12.2020.
KOPĀ:

13 000

13 000

22 044 120

15 791 362

Īstermiņa
Bez nodrošinājuma
Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2018.

29 669

215 078

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2018.

52 409

60 662

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2018.

57 087

57 953

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2018.

626 178

451 198

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

1

3.15%

31.12.2018.

7 523

90 621

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

2.55%

30.04.2018.

21 000

21 000

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

2.55%

30.06.2018.

6 000

6 000

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

2.55%

31.12.2018.

10 000

-

Aizdevums radniecīgai sabiedrībai

2.55%

31.12.2018.

-

52 600

Saņemamas dividendes no meitas sabiedrībām

-

-

10 590 000

500 000

Radniecīgo sabiedrību parādi

-

140 319

235 481

KOPĀ:

-

11 540 185

1 690 593

PAVISAM KOPĀ:

33 584 305

17 481 955

1
Pārņemot no meitas sabiedrībām noslēgtos aizņēmumu līgumus pret kredītiestādi, Sabiedrība noslēdza vienotu
aizņēmumu līgumu ar kredītiestādi un noslēdza atsevišķus aizņēmumu līgumus starp Sabiedrību un meitas
sabiedrībām (sk. Piezīmi Nr. 17). Pārņemto radniecīgo sabiedrību aizņēmumu pret kredītiestādēm rezultātā,
Sabiedrība pieprasīja papildus finansējumu no kredītiestādes, kuru attiecīgi pārstrukturēja pēc nepieciešamajiem
finansējuma apjomiem radniecīgajām sabiedrībām.
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10. Pircēju un pasūtītāju parādi
31.12.2017.

31.12.2016.

365 676

367 263

9 339

321

375 015

367 584

Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā
Saistīto sabiedrību parādi uzskaites vērtībā
KOPĀ:

Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzskaitīti un atspoguļoti finanšu stāvokļa pārskatā atbilstoši sākotnējai rēķinu
summai, atskaitot jebkādus uzkrājumus zaudējumiem no vērtības samazināšanās. Par pircēju un pasūtītāju
parādiem procenti netiek aprēķināti, parasti tie atmaksājami 5-12 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas. Pircēju un
pasūtītāju parādiem vērtības samazinājums nav atzīts.
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība atbilst patiesajai vērtībai. Uz pārskata perioda beigām maksimālā
kredītriskam pakļautā summa ir debitoru parādu uzskaites vērtība.
Noteikumus un nosacījumus attiecībā uz saistīto pušu parādiem skatīt Piezīmē Nr. 35.
Sabiedrībai nepastāv būtiskas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem, jo Sabiedrībai
ir liels skaits nomnieku / īrnieku.
Uz 2017.gada 31.decembri EUR 163 546 pircēju un pasūtītāju parādu termiņš bija nokavēts, bet uzkrājumi netika
izveidoti (31.12.2016.: EUR 94 907). Tie ir vairāku neatkarīgo klientu parādi, kuriem nav nesenās maksātnespējas
vēstures. Pircēju un pasūtītāju parādu atmaksas termiņu analīze ir sekojoša:

Pircēju un
pasūtītāju
parādi

Termiņš nav
nokavēts,
uzkrājumi
nav izveidoti

Esošie nomnieki

262 973

Bijušie nomnieki
Pārējie

Termiņš ir nokavēts, uzkrājumi nav izveidoti:
< 30
dienas

31-60
dienas

61-90
dienas

> 90
dienas

211 020

35 522

15 000

1 431

-

95 147

-

-

-

-

95 147

16 895

449

375 015

211 469

35 522

15 000

1 431

111 593

Esošie nomnieki

255 427

172 413

68 682

11 879

-

2 453

Bijušie nomnieki

95 383

84 389

-

-

5 497

5 497

Pārējie

16 774

15 875

899

-

-

-

367 584

272 677

69 581

11 879

5 497

7 950

2017.gada 31.decembrī

KOPĀ:

16 446

2016.gada 31.decembrī

KOPĀ:

2017.: esošo nomnieku parādi attiecas uz spēkā esošajiem nomas līgumiem, un salīdzinājumā ar ieņēmumiem un
nomas līgumā paredzētajiem maksājumu noteikumiem, parādi, kuru termiņš ir nokavēts par vairāk nekā 60
dienām, sastāda EUR 1 431, jeb 0.08% no ieņēmumiem.
Bijušo nomnieku parādi tika noteikti nomas izbeigšanas brīdī par nomas līgumos noteikto saistību neievērošanu.
Pašlaik Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai iekasētu parāda summas.
Attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem, kuru termiņš ir nokavēts par vairāk nekā 90 dienām, Sabiedrība veica
pārrunas ar klientu vadību un saskaņoja parādu atmaksas grafikus.
Informācija par pircēju un pasūtītāju kredītriska pārvaldi ir sniegta Piezīmē Nr. 3.1., kura noteikts, kā Sabiedrība
pārvalda to pircēju un pasūtītāju parādu kredīta kvalitāti, kuru termiņš nav nokavēts un uzkrājumi nav izveidoti.
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11. Citi debitori
31.12.2017.

31.12.2016.

238 911

80 991

15 637

12 537

Norēķini ar norēķinu personām

263

863

Nodokļu un nodevu pārmaksas

9

46

Garantijas depozīti telpu nomai

-

47 303

Nākamo periodu izmaksas
Drošības nauda

Norēķini ar citiem debitoriem
KOPĀ:

157 550

157 247

412 370

298 987

31.12.2017.

31.12.2016.

9 078

10 156

81 445

1 395

90 523

11 551

31.12.2017.

31.12.2016.

172 929

4 068 775

12. Uzkrātie ieņēmumi

Izrakstītie rēķini nākamajā pārskata gadā, bet attiecināmi uz pārskata gada
ieņēmumiem
Uzkrātie ieņēmumi – saistītās sabiedrības
KOPĀ:

13. Nauda un naudas ekvivalenti

Naudas līdzekļi norēķinu kontos, EUR
Naudas līdzekļi norēķinu kartēs, EUR
KOPĀ:

4 000

6 224

176 929

4 074 999

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 17.

14. Akciju kapitāls
Sabiedrības akciju kapitāls ir veidots no kapitāla akciju īpašnieku ieguldījumiem EUR 25 000 000, sadalās
25 000 000 akcijās, vienas akcijas nominālvērtība EUR 1. Viss Sabiedrības akciju kapitāls ir apmaksāts.

2015.gada 31.decembrī
Akciju emisija - iemaksas akciju kapitālā
2016.gada 31.decembrī
Izmaiņas pārskata gadā
2017.gada 31.decembrī

Akciju skaits
(parastās
akcijas)

Akciju kapitāls

24 853 452

24 853 452

146 548

146 548

25 000 000

25 000 000

-

-

25 000 000

25 000 000
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2017.gada maijā AS „Baltic RE Group” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Sabiedrības akciju
kapitāla palielināšanu un akciju kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu par iespēju pārvērst daļu no
vārda akcijām uz uzrādītāja akcijām, lai veicinātu potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) procesu, un par
attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos. Tika plānots līdz 2018.gada maijam palielināt AS „Baltic RE Group”
akciju kapitālu, emitējot 5 000 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu
EUR 1.10 saskaņā ar apstiprinātajiem akciju kapitāla palielināšanas noteikumiem.
Tomēr, ņemot vērā to, ka AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības ir sekmīgi pabeiguši investīciju ciklu, kas
bija paredzēts esošiem ieguldījuma īpašumiem, un tādēļ īstermiņā nav paredzami ievērojami kapitāla izdevumi,
kuri pārsniegs Koncerna radīto naudas plūsmu, tika uzskatīts par pietiekamu, lai ierobežotu kapitāla palielināšanu
līdz EUR 4 000 000, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu
EUR 1.10. Jaunās emisijas rezultātā Sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par EUR 4 400 000. Parakstītais
jaunais Sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs EUR 29 000 000 (sk. arī Piezīmi
Nr. 36).
Parastās akcijas
Akcijas dod tiesības to turētājam uz:


dividendēm, kas izmaksājamas dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai un
tikai par pilnībā apmaksātām daļām;



balsstiesībām (tikai par pilnībā apmaksātām daļām);



daļu no sabiedrības mantas sabiedrības likvidācijas gadījumā proporcionāli ieguldījuma (kapitāla) daļām;



savu akciju ieķīlāšanu pēc komercķīlas noteikumiem.

15. Pārējās rezerves
Reorganizācijas rezerve
2015.gada 31.decembrī
Izmaiņas pārskata gadā
2016.gada 31.decembrī
Izmaiņas pārskata gadā
2017.gada 31.decembrī

16 101
16 101
16 101

Rezervju veidi un mērķi
Reorganizācijas rezerve
Šī rezerve tiek izmantota, lai atspoguļotu reorganizācijas rezultātu ar pievienotu sabiedrību.

16. Nesadalītā peļņa
2015.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
2016.gada 31.decembrī
Pārskata perioda peļņa
2017.gada 31.decembrī

(141 425)
471 000
329 575
10 352 237
10 681 812
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17. Aizņēmumi un parādi radniecīgajām sabiedrībām

Procentu
likme

Saistību
dzēšanas
termiņš

31.12.2017.

31.12.2016.

3.10%

30.06.2022.

29 084 338

24 814 929

6.15%

12.12.2020.

3 875 404

3 839 500

KOPĀ:

32 959 742

28 654 429

3.10%

31.12.2018.

1 229 510

1 135 466

Aizņēmumi no kredītiestādes (kredītkaršu atlikumi)

-

31.12.2018.

2 332

-

Aizņēmums no saistītas sabiedrības akciju kapitāla
palielināšanai

-

31.12.2018.

118 400

-

Norēķini ar radniecīgām sabiedrībām par daļu iegādi

-

31.12.2018.

16 367 357

75 000

Norēķini ar radniecīgām sabiedrībām

-

31.12.2018.

-

2 670

KOPĀ:

17 717 599

1 213 136

PAVISAM KOPĀ:

50 677 341

29 867 565

Ilgtermiņa
Nodrošinātie
Aizņēmums no kredītiestādes

1

Bez nodrošinājuma
Aizņēmumi pret obligācijām

2

Īstermiņa
Nodrošinātie
Aizņēmums no kredītiestādes

1

Bez nodrošinājuma

1

Aizņēmuma līgums ar kredītiestādi

2017.gada jūnijā Sabiedrība noslēdza papildvienošanos pie esošā kredītportfeļa līguma ar AS “ABLV Bank” par
aizņēmuma summas palielināšanu līdz EUR 31 000 000. Jaunais aizņēmums tika apspriests pēc 91.11%
SIA „TER Properties” daļu iegādes (sk. Piezīmi Nr. 33), kurai ar meitas sabiedrības starpniecību pieder nekustamais
īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā. Lielākai finanšu efektivitātei aizņēmums nekustamā īpašuma iegādei Brīvības
bulvārī 21, Rīgā un rekonstrukcijai tika iekļauts esošajā aizņēmumā, kas tika pārveidots par jaunu fiksētas likmes
3.10% aizņēmumu (iepriekšējā procentu likme: 2.25% + 3M EURIBOR) ar kopējās kredīta summas palielināšanos
līdz EUR 31 000 000 un atmaksas termiņu līdz 2022.gada 30.jūnijam. Ar papildu aizņēmumu, kas saņemts no
kredītiestādes, Sabiedrība ir pilnībā refinansējusi jauno meitas sabiedrību SIA „TER Properties”.
Nosacījumi
Sabiedrības un kredītiestādes noslēgtajā aizdevuma līgumā ietverti vairāki nosacījumi, kas Sabiedrībai jāizpilda,
ieskaitot atbilstību finanšu ierobežojumiem. Reizi ceturksnī Sabiedrībai jāziņo kredītiestādei par šo nosacījumu
izpildi. Uz pārskata perioda beigām Sabiedrība izpildīja noteiktos finanšu nosacījumus.
Aizņēmuma līguma nosacījumi paredz arī aizliegumu Sabiedrībai izmaksāt dividendes bez kredītiestādes rakstiskas
piekrišanas, izņemot dividenžu izmaksu ar nosacījumu, ka saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) pēc auditēta
gada pārskata datiem nav zemāks par 1.25 un ir izpildīti visi aizņēmuma līguma nosacījumi.
Hipotēka uz nekustamiem īpašumiem
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar kredītiestādi, Sabiedrības saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar
hipotēku uz Koncerna sabiedrībām – AS „Baltic RE Group”, SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15”,
SIA „Skunu 19”, SIA „BB 21” - piederošo nekustamo īpašumu.
Komercķīlas
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar kredītiestādi, Sabiedrības saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar
komercķīlu uz visu Koncerna sabiedrību - AS „Baltic RE Group”, SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key
15”, SIA „Skunu 19”, SIA „BB 21” mantu kā lietu kopību; AS „Baltic RE Group” piederošās SIA „KEY 1”,
SIA „KEY 6”, SIA „Key 15” un SIA „Skunu 19” kapitāla daļas; SIA „KEY 1” piederošās SIA „Key 15” kapitāla daļas;
SIA „KEY 6” piederošās SIA „Key 2” kapitāla daļas; SIA „Skunu 19” piederošās SIA „KEY 1” un SIA „KEY 6” kapitāla
daļas; SIA „TER Properties” piederošās SIA „BB 21” kapitāla daļas. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa
sastāda EUR 40 300 000.
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Galvojumi
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar kredītiestādi, Sabiedrības saistības pret kredītiestādi ir pastiprinātas ar
Koncerna meitas sabiedrību - SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15”, SIA „Skunu 19”, SIA „BB 21”
galvojumiem.
Finanšu ķīla
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar kredītiestādi, Sabiedrības saistības pret kredītiestādi ir nodrošinātas ar
finanšu ķīlu uz visiem Sabiedrības naudas līdzekļiem, kas atrodas vai atradīsies kredītiestādes kontos.
2

Aizņēmumi pret obligācijām

AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda
vērtspapīru sarakstā ar 2016.gada 12.decembri. Sabiedrība emitēja 4 000 obligāciju ar vienas obligācijas
nominālvērtību EUR 1 000 un fiksēto procentu likmi 6.15% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Obligāciju dzēšanas
datums ir 2020.gada 12.decembris. Sabiedrībai ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligāciju emisijas dienā
finanšu saistības tika novērtētas to patiesajā vērtībā, atskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas.
Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšana saistībā ar situāciju ar AS „ABLV Bank”
2018.gada februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi AS „ABLV Bank” un AS „ABLV Bank”
paziņojums par pašlikvidāciju neietekmē un nerada nekādu nenoteiktību Sabiedrības turpmākas saimnieciskās
darbības veikšanā un tie nekādā veidā neierobežo AS „Baltic RE Group” izdoto un Nasdaq Riga Baltijas parāda
vērtspapīru sarakstā emitēto obligāciju saistību izpildi.
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības AS „ABLV Bank” izmantoja 8 norēķinu kontus, un brīdī, kad spēkā
stājās minētie ierobežojumi, kopējā depozīta summa tajos nepārsniedza EUR 100 000 (garantētas atlīdzības
limits), tādējādi šie kontu atlikumi bija pilnībā aizsargāti ar Latvijas Noguldījumu garantiju fondu. 2018.gada martā
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrību norēķinu kontu atlikumi AS „ABLV Bank” tika pilnībā pārskaitīti uz
Koncerna sabiedrību kontiem citās Latvijas kredītiestādēs kā garantēta atlīdzība.
Lai nodrošinātu ikdienas darbu un aizsargātos pret jebkādām iespējamām sekām, AS „Baltic RE Group” un tās
meitas sabiedrības šobrīd izmanto savus norēķinu kontus citās Latvijas komercbankās. 2018.gada 19.februārī
AS „Baltic RE Group” saņēma oficiālu atļauju no AS „ABLV Bank” bez ierobežojumiem izmantot šos kontus.
Koncerna sabiedrības izsniedza nomniekiem un īrniekiem paziņojumus par jauniem norēķinu kontiem, un Koncerna
sabiedrību darbība un naudas plūsmas netika apturētas, kā arī Koncerna sabiedrības nav apturējušas savu saistību
izpildi un samaksu. Sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā veic aizņēmuma
atmaksu pēc atmaksas grafika.

18. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
31.12.2017.

31.12.2016.

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

6 122

19 211

Parādi saistītajām sabiedrībām

8 200

-

14 322

19 211

KOPĀ:

Parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem uzskaites vērtība atbilst patiesajai vērtībai. Par parādiem piegādātājiem
un darbuzņēmējiem procenti netiek aprēķināti, parasti tie atmaksājami 15-30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas.
Paskaidrojumus par Sabiedrības likviditātes riska pārvaldības procesu skatīt Piezīmē Nr. 3.1.
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19. Nodokļu saistības
31.12.2017.

31.12.2016.

Pievienotās vērtības nodoklis

14 485

18 431

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

11 411

19 947

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
KOPĀ:

1 219

12 134

27 115

50 512

31.12.2017.

31.12.2016.

152 024

199 140

152 024

199 140

20. Pārējie kreditori
Ilgtermiņa
Drošības naudas
KOPĀ:
Īstermiņa
Norēķini par akciju kapitāla palielināšanu (Piezīme Nr. 14)
Saistības par meitas sabiedrības daļu iegādi

4 152 100

-

43 200

-

8 714

312

Norēķini ar norēķinu personām
Norēķini par darba algu

-

12 500

2 884

1 469

KOPĀ:

4 206 898

14 281

PAVISAM KOPĀ:

4 358 922

213 421

Norēķini ar pārējiem kreditoriem

Par pārējiem kreditoriem procenti netiek aprēķināti; vidējais īstermiņa kreditoru atmaksas termiņš ir 1 mēnesis.
Paskaidrojumus par Sabiedrības likviditātes riska pārvaldības procesu skatīt Piezīmē Nr.3.1.

21. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības piegādātājiem
Uzkrātās saistības saistītajām sabiedrībām
Uzkrātās saistības neizmantotajām atvaļinājumu dienām
KOPĀ:

31.12.2017.

31.12.2016.

21 885

30 325

220

1 587

11 538

13 458

33 643

45 370
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Piezīmes visaptverošo ienākumu pārskatam
22. Ieņēmumi
2017.

Sadalījumā pa darbības veidiem

2016.

Ieņēmumi no nekustamo īpašumu nomas / īres pakalpojumiem

832 774

768 454

Ieņēmumi no nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumiem

238 822

247 956

Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem (portfolio vērtēšana, iekšējais audits /
kontrole, nekustamo īpašumu vērtēšanas organizācija)

812 367

759 835

1 883 963

1 776 245

2017.

2016.

1 883 963

1 776 245

1 883 963

1 776 245

KOPĀ:

Sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem
Latvija
KOPĀ:

Nomas / īres periods, kurā Sabiedrība iznomā savus ieguldījuma īpašumus operatīvajā nomā, ir divi gadi vai vairāk.
Nākotnes minimālie nomas maksājumi saskaņā ar neatsaucamajiem operatīvās nomas līgumiem ir sekojošie:
2017.

2016.

960 280

902 945

2 457 086

2 304 920

242 261

456 677

3 659 627

3 664 542

2017.

2016.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālie izdevumi

279 101

280 111

Personāla izmaksas

131 119

131 883

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām

24 189

22 663

Apdrošināšanas maksājumi

16 137

11 479

4 287

494

Remontu izdevumi

619

1 491

Darba aizsardzības izdevumi

336

2 650

8 479

13 221

464 267

463 992

2017.

2016.

503 288

495 232

503 288

495 232

Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Virs 5 gadiem
KOPĀ:

23. Sniegto pakalpojumu izmaksas

Valsts un pašvaldības nodevas

Pārējās sniegto pakalpojumu izmaksas
KOPĀ:

24. Ieguldījuma īpašumu nolietojums

Ieguldījuma īpašumu nolietojums
KOPĀ:
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25. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izdevumi
Dalība biedrībās
KOPĀ:

2017.

2016.

6 755

2 643

907

1 100

7 662

3 743

2017.

2016.

26. Administrācijas izmaksas

319 177

347 473

Komandējumu izdevumi

Personāla izmaksas

59 027

39 581

Telpu nomas un komunālie pakalpojumi

49 581

59 221

Konsultāciju pakalpojumi

47 503

14 369

21 900

37 140

Pamatlīdzekļu nolietojums

20 131

16 070

Reprezentācijas izdevumi

Finanšu pārskatu revīzijas izdevumi

1

17 041

20 957

Biroja izdevumi

9 108

11 946

Naudas apgrozījumu blakus izdevumi

8 698

4 880

Sakaru izdevumi

4 134

4 357

Juridiskie pakalpojumi

3 258

24 931

Nemateriālo aktīvu amortizācija

273

273

Grāmatvedības pakalpojumi

226

200

Ziedojumi
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
KOPĀ:

18

33

27 573

57 117

587 648

638 548

1
Revīzijas izdevumi iekļauj atlīdzības kopsummu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai SIA „Nexia Audit Advice”
par finanšu pārskatu un konsolidēta finanšu pārskata revīziju.

27. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Saņemtās soda naudas un līgumsodi
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
KOPĀ:

2017.

2016.

20 244

25 275

1 400

1 715

21 644

26 990

2017.

2016.

87

435

28. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Samaksātās soda naudas un līgumsodi
Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām, neto

-

1

Citi izdevumi

-

1 952

87

2 388

KOPĀ:
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29. Finanšu ieņēmumi
2017.

2016.

545 773

450 425

545 773

450 425

2017.

2016.

Ilgtermiņa aizņēmumu procentu samaksa kredītiestādei

805 222

688 423

Obligāciju procentu izdevumi

281 904

-

12 500

1 670

3 670

-

1 103 296

690 093

Procentu ieņēmumi
KOPĀ:

30. Finanšu izmaksas

Aizņēmumu procentu samaksa juridiskām personām
Rezervētā kredīta procentu samaksa
KOPĀ:

31. Ienākuma nodokļi
Svarīgākās ienākuma nodokļu sastāvdaļas par gadiem, kas beidzās 2017.gada 31.decembrī un 2016.gada
31.decembrī, ir šādas:
Visaptverošo ienākumu pārskats
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atliktā nodokļa aktīva samazinājums / (palielinājums)
KOPĀ atliktā nodokļa izdevumi / (ieņēmumi):

2017.

2016.

22 895

(11 336)

22 895

(11 336)

Faktiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinājums ar teorētiski aprēķināto

Peļņa pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais ienākuma nodoklis, piemērojot nodokļa likmi 15%
Pastāvīgās atšķirības

2017.

2016.

10 375 132

459 664

1 556 270

68 950

(1 624 827)

6 393

Izmaiņas pagaidu atšķirībās

(71 453)

(317 702)

Pārnestie nodokļu zaudējumi

162 905

253 695

22 895

(11 336)

2017.

2016.

Pagaidu atšķirības nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu
amortizācijas un nolietojuma likmēs

-

201 878

Uz nākamajiem periodiem pārnesamie uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi

-

(224 773)

-

22 895

Pārskata gada faktiskie ienākuma nodokļu (ieņēmumi) / izdevumi:

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs:

No 2018. gada 1. janvāra uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts peļņas sadales brīdī, nevis no peļņas, līdz ar
to īslaicīgas atšķirības starp aktīvu un saistību nodokļu bāzi un to uzskaites vērtību finanšu pārskatos, kas var radīt
atliktā nodokļa aktīvus un saistības, nerodas.
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Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa kustība ir šāda:

1.janvārī
(Samazinājums) / palielinājums pārskata gadā
31.decembrī:

2017.

2016.

22 895

11 559

(22 895)

11 336

-

22 895

Citas informācijas atklāšana
32. Personāla izmaksas un darbinieku skaits
Kopējās personāla izmaksas ir iekļautas šādos visaptverošo ienākumu pārskata posteņos:

Sniegto pakalpojumu izmaksas
- darba alga
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Administrācijas izmaksas
- darba alga
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
KOPĀ:

2017.

2016.

131 088

127 936

106 029

103 517

25 059

24 419

319 151

347 449

259 837

282 332

59 314

65 117

450 239

475 385

2017.

2016.

223 943

270 234

52 828

63 748

276 771

333 982

10 000

10 297

Galvenā vadības personāla atlīdzība par darbu

Valde
Atlīdzība par darbu
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
KOPĀ:
Padome
Atalgojums
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
KOPĀ:

2 359

2 429

12 359

12 726

Tabulā uzrādītās summas ir summas, kuras atzītas par izdevumiem pārskata periodā saistībā ar galveno vadības
personālu.
2017. un 2016.gadā Valdes un Padomes locekļiem Sabiedrība nav izsniegusi aizdevumus vai galvojumus.
Vidējais darbinieku skaits

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
KOPĀ:

2017.

2016.

13

14

13

14

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā iekļauj Sabiedrības Valdes, Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.
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33. Uzņēmējdarbības apvienošana
Meitas sabiedrības SIA „TER Properties” iegāde
2017.gada 6.aprīlī AS „Baltic RE Group” iegādājās 80% no Latvijā reģistrētas SIA „TER Properties” daļām un
balsstiesībām un ieguva pār to kontroli. SIA „TER Properties” pamatdarbība ir augstas klases nekustamā īpašuma
pārvaldība un radniecīgo sabiedrību stratēģiskā attīstība. Uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā Sabiedrība
ieguva kontroli pār SIA „TER Properties” meitas sabiedrībām: SIA „BB 21” un SIA „B48” (2017.gada jūnijā
SIA „B48” tika pārdota), kuru darbības virzieni ir nekustamo īpašumu pārvaldība un attīstība.
SIA „TER Properties” ar tai pilnībā piederošās meitas sabiedrības SIA „BB 21” starpniecību pieder nekustamais
īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā, Latvijā. Sabiedrība tika iegādāta ar mērķi paplašināt savu darbības sfēru,
investējot nekustamajos īpašumos ar augstu kvalitāti un neatkārtojamu vēsturisko vērtību Vecrīgas un Rīgas klusā
centra apkārtnē.
2017.gada aprīlī notika papildus līdzdalības meitas sabiedrībā SIA „TER Properties” iegāde, kā rezultātā Sabiedrības
līdzdalība meitas sabiedrībā palielinājās no 80% līdz 91.11%.
Meitas sabiedrības SIA “BB 19” iegāde
2017.gada 11.oktobrī AS „Baltic RE Group” iegādājās 100% no Latvijā reģistrētas SIA “BB 19” daļām un
balsstiesībām un ieguva pār to kontroli. SIA „BB 19” SIA „BB 19” tika iegādāta, lai nākotnē investētu tajā pašā
nozarē, ja būs tāda iespēja.

34. Reorganizācija
Koncerna reorganizācija
2017.gadā Sabiedrība pilnveidoja „Baltic RE Group” Koncerna struktūru – 2017.gada augustā tika saņemts pozitīvs
lēmums no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par 100% kontrolētas Itāļu sabiedrības Baltic Re S.p.a.
reorganizāciju ar tās meitas sabiedrību SIA „Skunu 19”, tādejādi pabeidzot visas nepieciešamās procedūras un
formalitātes, ko nosaka Latvijas likumdošana.
Reorganizācijas rezultātā AS „Baltic RE Group” ieguva tiešu kontroli pār Baltic Re S.p.a. meitas sabiedrību
SIA „Skunu 19”, un sakarā ar to, ka AS „Baltic RE Group” tieši vai netieši pilnībā piederēja abas reorganizācijas
procesā iesaistītās sabiedrības, reorganizācija nav veicinājusi AS „Baltic RE Group” finansiālās vai kapitālās
samazināšanās efektu. Reorganizācijas process bija nākamais solis paziņotajā „Baltic RE Group” Koncerna
struktūras vienkāršošanas procesā, tādejādi veicinot operatīvās un finansiālās efektivitātes uzlabošanu.

35. Darījumi ar saistītajām pusēm
Augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu
Informācija par augstākās vadības amatpersonu atlīdzību par darbu ir sniegta Piezīmē Nr. 32.
Darījumiem ar saistītajām pusēm piemērojamie noteikumi un nosacījumi
Pakalpojumi tiek sniegti un preces tiek pārdotas saistītajām pusēm un saņemtas no saistītajām pusēm par
normālajām (parastajām) tirgus cenām. Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas, un
norēķini tiek veikti naudā. Ne par kādiem saistīto pušu parādiem vai parādiem saistītajām pusēm nav sniegtas vai
saņemtas nekādas garantijas. Pārskata periodā Sabiedrība nav izveidojusi nekādus uzkrājumus nedrošiem
parādiem saistībā ar summām, ko saistītās puses ir tai parādā (31.12.2016.: EUR 0). Šis novērtējums tiek veikts
katru finanšu periodu, izvērtējot saistīto pušu finansiālo stāvokli un tirgu, kurā saistītā puse darbojas.
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Tabulā uzrādītās darījumu summas ar saistītajām pusēm attiecīgajā finanšu gadā:

Meitas sabiedrības

Citas saistītās puses

Galvenais vadības personāls

Saistītajām
pusēm
pārdotā
produkcija un
sniegtie
pakalpojumi

No saistītajām
pusēm
iegādātā
produkcija un
iegādātie
pakalpojumi

Saistīto pušu
parādi

Parādi
saistītajām
pusēm

2017.

904 889

24 060

10 814 014

16 367 357

2016.

1 193 647

62 807

735 481

77 670

2017.

777

151 152

19 626

8 570

2016.

3 527

73 743

321

150

2017.

-

2 390

-

-

2016.

-

4 873

-

-

31.12.2017.

31.12.2016.

22 840 986

16 733 474

13 000

13 000

22 853 986

16 746 474

31.12.2017.

31.12.2016.

118 400

-

118 400

-

Aizdevumi saistītajām pusēm

Meitas sabiedrības
Citas saistītās puses
KOPĀ:
Aizņēmumi no saistītajām pusēm

Citas saistītās puses
KOPĀ:

36. Notikumi pēc pārskata gada beigām
Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšana saistībā ar situāciju ar AS „ABLV Bank”
2018.gada februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi AS „ABLV Bank” un AS „ABLV Bank”
paziņojums par pašlikvidāciju neietekmē un nerada nekādu nenoteiktību Sabiedrības turpmākas saimnieciskās
darbības veikšanā un tie nekādā veidā neierobežo AS „Baltic RE Group” izdoto un Nasdaq Riga Baltijas parāda
vērtspapīru sarakstā emitēto obligāciju saistību izpildi.
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības AS „ABLV Bank” izmantoja 8 norēķinu kontus, un brīdī, kad spēkā
stājās minētie ierobežojumi, kopējā depozīta summa tajos nepārsniedza EUR 100 000 (garantētas atlīdzības
limits), tādējādi šie kontu atlikumi bija pilnībā aizsargāti ar Latvijas Noguldījumu garantiju fondu. 2018.gada martā
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrību norēķinu kontu atlikumi AS „ABLV Bank” tika pilnībā pārskaitīti uz
Koncerna sabiedrību kontiem citās Latvijas kredītiestādēs kā garantēta atlīdzība.
Lai nodrošinātu ikdienas darbu un aizsargātos pret jebkādām iespējamām sekām, AS „Baltic RE Group” un tās
meitas sabiedrības šobrīd izmanto savus norēķinu kontus citās Latvijas komercbankās. 2018.gada 19.februārī
AS „Baltic RE Group” saņēma oficiālu atļauju no AS „ABLV Bank” bez ierobežojumiem izmantot šos kontus.
Koncerna sabiedrības izsniedza nomniekiem un īrniekiem paziņojumus par jauniem norēķinu kontiem, un Koncerna
sabiedrību darbība un naudas plūsmas netika apturētas, kā arī Koncerna sabiedrības nav apturējušas savu saistību
izpildi un samaksu. Sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā veic aizņēmuma
atmaksu pēc atmaksas grafika.
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Akciju kapitāla palielināšana
2017.gada maijā AS „Baltic RE Group” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Sabiedrības akciju
kapitāla palielināšanu un akciju kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu par iespēju pārvērst daļu no
vārda akcijām uz uzrādītāja akcijām, lai veicinātu potenciālo sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) procesu, un par
attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos. Tika plānots līdz 2018.gada maijam palielināt AS „Baltic RE Group”
akciju kapitālu, emitējot 5 000 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu
EUR 1.10 saskaņā ar apstiprinātajiem akciju kapitāla palielināšanas noteikumiem.
Tomēr, ņemot vērā to, ka AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības ir sekmīgi pabeiguši investīciju ciklu, kas
bija paredzēts esošiem ieguldījuma īpašumiem, un tādēļ īstermiņā nav paredzami ievērojami kapitāla izdevumi,
kuri pārsniegs Koncerna radīto naudas plūsmu, tika uzskatīts par pietiekamu, lai ierobežotu kapitāla palielināšanu
līdz EUR 4 000 000.
Nākamajā akcionāru sapulcē Sabiedrība plāno pieņemt galīgo lēmumu par Sabiedrības akciju kapitāla
palielināšanu, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas pārdošanas cenu EUR 1.10.
Jaunās emisijas rezultātā Sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais
Sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs EUR 29 000 000.
Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi
citi ievērojami notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas.

AS „Baltic RE Group” valdes vārdā:

Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs

Edīte Kārkliņa
Administratīvā direktore

Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī
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EATKARIGU REVIDENTU ZIIYOJUMS

Akciju sabiedribas "Baltic

RE

Group"

akcionEriem

Mfrsu atzinums par finan5u p5rskatu
Esam veikuSi AS "Baltic RE Group', re(.Nr. 40103716434 ("Sabiedrlba") pievienotaj5 gada parskatE
ietvefta finan5u p6rskata no 11. hdz52.lapai reviziju. Pievienotais finanSu pErskats ietver:
finanSu stavokJa pdrskatu 20L7. gada 31. decembr-r,
visaptvero5o ienakumu p6rskatu par gadu, kas nosledzds 2017. gada 31. decembri
paSu kapitdla izmaipu p6rskatu par gadu, kas nosl€dz6s2017. gada 31. decembri,
naudas pl[smas parskatu par gadu, kas nosledzas20LT. gada 31. decembri, k6 arT
finan5u pErskata pielikumu, kas ietver nozimigus gr6matvedlbas uzskaites principus un citu

o
o
o
o
o

paskaidrojoSu informaciju,

Musuprat, pievienotais finanSu parskats sniedz patiesu un skaidru priekistatu par AS "Baltic RE Group,,
finansiElo stavokli 2017. gada 31. decembrl un par t6s darbibas finanSu rezult6tiem un naudas plUsmu
gad6, kas noslEdzas 2017. gada 31. decembrl, saskan6 ar Eiropas SavienTb6 apstiprin6tajiem
Starptautiskajiem finanSu pdrskatu standartiem (SFPS).

Atzinuma pamatojums
Atbilsto5i Latvijas Republikas Revzijas pakalpojumu likumam ("Revizijas pakalpojumu likumsJ mes
veic6m reviziju saskalS ar Latvijas Republika atzitiem starptautiskajiem rev2ijas standartiem (SRS).
MUsu pien6kumi, kas noteikti 5ajos standaftos, ir turpm5k aprakst-rrti musu ziqojuma sadaJa Revidenta
atbild-rba par finaniu parskata revhiju.
Mes esam neatkar-tgi no SabiedrTbas saskaga ar StarptautiskS,s GramatveZu Etikaslstandartu padomes
izstrad6ta ProfesionSlu grEmatveZu etikas kodeka (SGESP kodekss) prasibam un Revlzijas

pakalpojumu likuma iekJautaj6m neatkarlbas prasib6m, kas ir piemerojamas m[su veiktajai finaniu
parskata revzijai LaWijas RepublikS. Mes esam ievErojuSi arl SGESP kodeksd un Revrzijas pakalpojumu
likumd noteiktos p5rEjos profesiondlas Etikas principus un objektivitates prasibas,
Mes uzskat6m, ka m0su iegutie rev2ijas pierddrjumi dod pietiekamu un atbilstoiu pamatojumu musu
atzinumam.

Galvenie revizijas jaut5ju mi
Galvenie revizijas jautajumi ir tddi jautajumi, kas, pamatojoties uz musu profesionElo spriedumu,
p5rskata perioda finaniu p6rskata revizij6 bija visnozimigakie. Sie jautajumi kopumd tika apskaUti
finan5u parskata revzijas konteksta, kE ari kopumS apsverti, sagatavojot atzinumu par 5o finanSu
p6rskatu, tEpEc atseviS(u atzinumu par Siem jaut5jumiem mEs neizsak6m.
MEs esam noteikuSi zemdk minetos jautdjumus ka galvenos jautajumus, par kuriem
informacija mUsu zinojuma:

ir

jEsniedz
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L

nCzda

liba s m e ita s sa b ied rr b u ka p i td la n o vE rtEj u m s

Galvena is revizijas ja ut6jums

Sabiedribas

Musu atbilde

finaniu parskatd uzradrta

IrrCzdalibas meitas sabiedriba-s uzskaites vErt|bd

2017. gada 31. decembri: EUR 43 678.6 tukst.

Atsauce

uz Sabiedr-rbas finaniu

pdrskata

pielikumu:

22. lapa (Grdmatvedlbas uzskaites principi) un
B. piezrme 37,-38. lapa.

Veikto procedDru ietvaros, cita starpE:

o

izv€ftEjam,

vai vadiba ir

izdarrjusi

atbilstoSus spriedumus attiecibd

vai

uz to,

past6v vertibas samazin5juma
pazimes un vai butu j6veic vertibas

samazin6jums parbaudes. IzvertEjuma

ietvaros,

cita starp6, tika

izvertEta

meitas sabiedribu finandu informdcija par

LttCzdaliba meitas sabiedrTbu pamatkapitSlE tiek

gadu, kas noslEdzds 2017.

uzr6dlta iegades izmaks6s, atskaitot uzkratos

31, decembrr,

zaudejumus no vErtlbas samazinSSanos.
Lldzdalibu meitas sabiedrTbu pamatkapitala

veido ieguld-rjumi SIA *KEY 1", SIA "Key 2', SIA
"KEY 6", SIA "Key 15", SIA "Skunu 19", SIA
"TER Propefties", SIA *BB 19".

ar
locekJiem tika

gada

Sabiedribas valdes

apspriesti

meitas

sabiedribu darbibas finanSu rezult6ti, ka
ari tika izvErt€ta to stratEgija un naudas
pl0smas prognoze.

Lai noteiktu lidzdalibas meitas sabiedrib6s
atgOstamo vertibu, ir javeic sareZg-rrti procesi un
vadibai jaizdara subjektTvi spriedumi, ieskaitot
attiecib6 uz n6kotnes naudas pl[sm5m no
pamatdarbibas, izaugsmes radlrtajiem un
diskonta likm€m. llemot v6ra arl to, ka
Sabiedriba ir izsniegusi bUtiskd apmera
aizdevumus meitas sabiedrib6m, lrtCzdalibu
meitas sabiedribu kaoitElS mEs esam noteikuSi
par bUtisku revizijas risku.

Zipo5ana par citu informdciju
Par citu inform6ciju atbild Sabiedribas vadiba, Citu inform6ciju veido:
visp6rEja informacija, kas sniegta pievienotajd gada parskat6 3.-5. lapE,
vadTbas zirlojums, kas sniegts pievienotajd gada pdrskata 6.-9. lapa,

o
o
o
o

pazilojums par vadibas atbildibu, kas sniegts pievienotajE gada pdrskatd 10. lap6,
pazipojums par korporaUvo parvaldlbu, kas sagatavots ka atsevi5fa gada parskata sastdvdaJa,
nor6dot vadibas ziqojumd mdjaslapas adresi interneta, kur paziqojums par korporat-rvo parualdibu ir
publiski pieejams elektroniska veida.

M[su atzinums par finanSu parskatu neattiecas uz gada parskat6 ietverto citu informdciju, un mes
nesniedzam par to nekada veida apliecin6jumu, izr;remot to ka nor6dits mUsrj zi;rojuma sadala lJz citu
informdciju attiecindmas citas zipoianas prasibas saskaqta ar Lafuijas Republikas tiesibu aktu
prasibdm.

ar finanSu parskata revziju musu pien6kums ir iepaz-rtlies ar citu informaciju un, to darot,
izv6rt€t, vai 5i cita inform5cija b[tiski neat5liras no finanSu parskata informdcijas vai no mUsu
zin6Sanam, kuras mes ieguv5m revizijas gait6, un vai td nesatur cita veida b[tiskas neatbilstibas,
SaisUbS
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Ja, balstoties uz veikto darbu un rlemot v€ra revDijas laika gUtds zigas un izpratni par Sabiedr-rbu un
t6s darbibas vidi, m€s secinam, ka cita inform5cija ir bltiskas neatbilstibas, m0su pien6kums ir zi;rot
par Sadiem apstakJiem. M0su uzmanibas lok5 nav nakuii apstakli, par kuriem bOtu jazino.
Uz citu inform5ciju attiecindmas citas zipo5anas prasibas saska4S ar Latvijas Republikas
tiesibu aktu prasib5m
Papildus SRS noteiktajam prasibam, saskapa ar Revizijas pakalpojumu likumu mgsu pienakums ir
sniegt viedokli, vai Vadlbas zi4ojums ir sagatavots saskapd ar tE sagatavoSanu reglament€joia
normat-rva akta, Gada parskatu un konsolidEto gada parskatu likuma, praslbam.
Pamatojoties vienigi uz mlsu revizijas ietvaros veiktajEm proced0ram, musuprEt:

r

Vadlbas zinojumE par pErskata gadu, par kuru ir sagatavots finan5u pErskats, sniegt6 inform5cija
atbilst finan5u p6rskatam, un

r

Vadlbas zilojums
prasibam.

ir sagatavots

saska4S

ar Gada p6rskatu un konsolidEto gada pdrskatu likuma

ar Revlzijas pakalpojumu likumu mUsu pienakums ir arl sniegt viedokli, vai pazipojum6 par
korporatvo parvaldlbu ir sniegta informacija saska;ra ar Latvijas Republikas FinanSu instrumentu tirgus
likuma ("Finan5u instrumentu tirgus likums'J 56.2 panta treSaj6 daJE noteiktajdm prasTbam.
Saskap5

M0supr6t, pazipojuma par

^korporauvo

parvaldlbu

ir

sniegta inform6cija saska;ra

instrumentu tirgus likuma 56.2 panta treiajE daJ6 noteiKajam piasibEm.

ar

Finaniu

Vadibas un personu, kur5m uzticEta Sabiedribas pdrraudziba, atbildiba par finaniu
parskatu

VadTba ir atbildiga par t6da finanSu pdrskata, kas sniedz patiesu un skaidru

priekistatu, sagatavoianu
kE ari
par t6das iek5ejas kontroles sistemas uzturESanu, k6da saska;ra ar vadibas viedokli ir nepiecieSama, lai
butu iespEjams sagatavot finaniu pErskatu, kas nesatur ne krapSanas, ne k![das deJ izraisltas butiskas
saskarlS

ar Eiropas Savieniba apstiprin6tajiem Starptautiskajiem finan5u parskatu standartiem,

neatbilstibas

Sagatavojot finanSu parskatu, vadlbas pienakums ir izvert€t Sabiedrlbas sp6ju turpinat darbibu, p6c
nepiecieSamibas sniedzot informaciju par apstdkJiem, kas saist-rti ar Sabiedribas speju turpin6t darbibu
un darbibas turpinaianas principa piemeroSanu, ja vien vadlba neplano SabiedrTbai likvid6ciju vai tas
darblbas izbeigianu, vai ari tai nav citas realas alternativas ka Sabiedribas likvid6cija vai darbibas
izbeigSana.

Personas, kur5m uzticEta Sabiedribas p6rraudziba,

ir atbildigas par Sabiedribas finaniu

p6rskata

sagatavoSanas procesa uzraudzlbu.

Revidenta atbildiba par finan5u p6rskata reviziju
MUsu merkis ir iegUt pietiekamu parlieclbu par to, ka finanSu p6rskats koprtmd nesatur klUdas vai
kr6p5anas dEJ izraisitas butiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu zipojumu, kur6 izteikts atzinums.
Pietiekama pdrlieciba ir augsta lTmepa p6rlieciba; bet ta negarantE, ka revizijS, kas veikta saskarya ar
SRS, vienmer tiks atkldta b[tiska neatbilstiba, ja t6da past6v. Neatbilstibas var rasties krapSanas vai
kludas dEf, un tEs ir uzskatamas par butiskam, ja var pamatoti uzskaut, ka t6s katra atseviSlSi vai visas
kopa var€tu ietekm€t saimnieciskos lemumus, ko lietot6ji piepem, balstoties uz 5o finanSu pdrskatu.

Veicot revaiju saska;r6 ar SRS, visa revDijas procesa gaitd mes izdaram profesiondlus spriedumus un
saglab6jam profesion6lo skepticismu. MEs ari:
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o

identificejam un izvErtejam riskus, ka finan5u parskat6 var€tu b[t krdpSanas vai klUdas dEl
izraisltas bUtiskas neatbilstibas, izstradajam un veicam revDijas procedUras 5o risku mazin65anai,
kE ari iegUstam revizijas pier6drjumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstoSu pamatojumu mOsu
atzinumam. Risks, ka netiks atklStas butiskas neatbilstibas krapSanas d€!, ir augstaks nekE risks,
ka netiks atklatas klUdas izrais-irtas neatbilstibas, jo krdpSana var ieWert slepenas norunas,
dokumentu vilto5anu, informdcijas neuzradiSanu
nodomu, informEcijas nepatiesu
atspoguJoSanu vai iekSejas kontroles park6pumus;

ar

o
o

iegUstam izpratni par iekSdjo kontroli, kas ir butiska revizijas veikSanai, lai izstrad6tu konkrEtajiem
apstakiiem atbilstoSas revizijas procedIras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedribas
iekiejas kontroles efektivitati;

izvErtejam pielietoto gr6matvedlbas polltiku atbilstTbu un gr6matvedibas apl65u un attiecigEs
vadTbas uzrad-rtas informacijas pamatotibu;

o

o
.

izdardm secinajumu par vadlbas piemerotd darbibas turpinSSanas principa atbilstibu, u0,
pamatojoties uz iegutajiem revizijas pierdd-ljumiem, par to, vai pastav butiska nenoteikUba
attieciba uz notikumiem vai apst6kJiem, kas var radit nozimTgas Saubas par Sabiedribas speju
turpin6t darbibu. Ja mds secinam, ka butiska nenoteiktTba pastdv, revidentu ziqojumd tiek v€rsta
uzmanTba uz finaniu parskat6 sniegto inform6ciju par Siem apstakJiem, vai, ja Sada informacija
nav sniegta, mes sniedzam modific€tu atzinumu. MUsu secinajumi ir pamatoti ar revaijas
pierad-ljumiem, kas ieg0ti l-tr,Cz revidentu zirlojuma datumam. Tom€r n6kotnes notikumu vai
apstaklu ietekm€ Sabiedriba savu darbibu var partraukt;
izvErt€jam vispareju finanSu p6rskata strukt0ru un saturu, ieskaitot atklEto informaciju un
skaidrojumus pielikumS, un to, vai finan5u p5rskats patiesi atspoguJo parskata pamata esoSos
dar-rjumus un notikumus.

Mes sazindmies ar personEm, kuram uzticEta Sabiedrlbas pErraudziba, un, cita starpd, sniedzam
informaciju par planoto revzijas apjomu un laiku, ka arT par svarigiem revzijas nov6rojumiem, tajE
skaitd par b[tiskiem iekSejas kontroles tr[kumiem, kadus m€s identificEjam revizijas laik6.
Person6m, kur6m uzticeta Sabiedribas parraudziba, mes sniedzam pazipojumu par to, ka m6s esam
izpild-tju5i saistoSSs etikas praslbas attiecib6 uz neatkaribu un objektivitEti, un lai sniegtu informaciju

par vis6m attiecib6m un citiem apst6kJiem, kurus varetu pamatoti uzskatit par t6diem, kas varetu
ietekm€t musu neatkarTbu, un, ja nepiecieSams - par droSibas pasEkumiem Sadas ietekmes
ierobeZo5anai.

No visiem jautEjumiem, par kuriem esam ziqojuii persondm, kuram uzticEta Sabiedribas pErraudzlba,
nosak6m tos jaut6jumus, kurus uzskatam par visb0tisk6kajiem p6rskata perioda finan5u p6rskata
revizijai un kas tadel uzskatami par galvenajiem revaijas jautajumiem. M6s izkldst6m 5os jautajumus
revidentu zilojuma, izgemot, ja tieslbu aktos liegts publiskot 55du informEciju, kE ari, iz4emot tos loti
retos gad-tjumus, kad uzskatEm, ka attieclgais jautdjums nav uzrad6ms mUsu zi4ojuma, jo ir pamatoti
paredzams, ka sabiedribas intereSu ieguvums no 55das inform6cijas publiskodanas neatsvErtu t6s
izpauSanas dEJ raduSSs negaUvas sekas.

Citi pazigojumi un apstiprin6jumi, kas ieklaujami revidentu zilojumd saska4S ar Lawijas
Republikas un Eiropas Savienibas normativo aktu prasib5m sniedzot revizijas
pakalpojumus SabiedribSm, kas ir sabiedriskas nozimes struktiiras
2077' gada 28. aprili personas, kur6m uztic€ta Sabiedribas p6rvaldiba, iecela mUs, lai mes veiktu
AS"Baftic RE Group" finan5u pdrskata par gadu, kas nosl€dzas 20L7. gada 31. decembrl, reviziju.
Kop6jais nepartrauktais m[su revzijas uzdevumu sniegianas termipi ir 2 gadi, un tas ietver parskata
periodus, s6kot no gada, kurS noslEdzas 2016. gada 31. decembri un beidzot ar gadu, kurS nosledzds
2017. gada 31, decembri.
.i
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rS,

Nexia

\SzAuditAdvice
Mes apstiprinEm, k6:

o

musu revidentu atzinums saskan ar papildu zipojumu, kas tika iesniegts Sabiedr-rbas RevDijas
komitejai;

o

kE nor6d-rrts Revizijas pakalpojumu likuma 37,6 pant6, mEs neesam SabiedrTbai snieguSi ar rev-ziju
nesaistitus aizliegtus pakalpojumus (NRP), kas min€ti ES Regulas (ES) Nr, 53712014 S. panta

1' punktS. Veicot reviziju, mes saglabEjam neatkaribu no revidet6s sabiedribas,

Revzijas projekta, kura rezult6t5 tiek sniegts 5is neatkarlgu revidentu zipojums, atbildig6

zv€rinEt6 revidente ir Marija Jansone.

SIA "Nexia Audit Advice"
ZvErindtu revidentu komercsabiedriba, licences Nr. 134
.f
-4^
C_.2_74aa-e2z/Zz
'.

Marija Jansone

Andrejs Ponomarjovs

Valdes locekle,
atbildiga zvErin6ta revidente,
sertifikEta Nr. 25

Valdes priekisEdetajs,
izpilddirektors

Rig6, Latvija
2018. gada 27. aprilr
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