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Vispārēja informācija
Koncerna mātes sabiedrības
nosaukums

Akciju sabiedrība „Baltic RE Group”

Koncerna mātes 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 Koncerna
mātes sabiedrību. Tā ir atbildīga par Koncerna mātes 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
Padova). 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.
Lapa 3 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats
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

Koncerna meitas sabiedrības

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

Galvenie Koncerna
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 – Koncerna mātes sabiedrība) sniedz galvenokārt telpu nomas un telpu
apsaimniekošanas pakalpojumus un nodarbojas ar meitas sabiedrību attīstību un naudas līdzekļu racionālu
investēšanu. „Baltic RE Group” Koncernā ietilpst AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības: SIA „KEY 1”,
SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15”, SIA „Skunu 19”, SIA „TER Properties”, SIA „BB 21”, SIA „BB 19” (turpmāk
tekstā arī – Koncerns).
Koncerna sabiedrību darbības veidi
Koncerna sabiedrības nodarbojas galvenokārt ar telpu nomas / īres un telpu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanu, kā arī Koncerna mātes sabiedrības darbības virziens ir radniecīgo sabiedrību pārvalde un stratēģiskā
attīstība.
Koncerna struktūra paredz, ka katra no Koncerna meitas sabiedrībām veic konkrētas ēkas nomas / īres
pakalpojumus:
1)

AS „Baltic RE Group” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Kaļķu iela 12/14, Rīga, LV-1050.
AS „Baltic RE Group” nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu
utt. piesaistot ārpakalpojumu sabiedrības. AS „Baltic RE Group” darbības virziens ir arī radniecīgo
sabiedrību pārvalde un stratēģiskā attīstība. Radniecīgo sabiedrību pārvaldes pasākumu veikšanas ietvaros
Sabiedrība sniedz tās radniecīgām sabiedrībām pakalpojumus ekonomikas, nodokļu, finanšu, mārketinga,
jurisprudences un tehniskajos jautājumos.

2)

SIA „KEY 1” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Kungu iela 1, Rīga, LV-1050. SIA „KEY 1”
nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu utt., piesaistot
ārpakalpojumu sabiedrības.

3)

SIA „Key 2” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Krāmu iela 2, Rīga, LV-1050. SIA „Key 2”
nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu utt., piesaistot
ārpakalpojumu sabiedrības.

4)

SIA „KEY 6” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Kaļķu iela 6-1, Rīga, LV-1050 un Kaļķu ielā 61E, Rīga, LV-1050. SIA „KEY 6” nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus,
uzturēšanu utt., piesaistot ārpakalpojumu sabiedrības.

5)

SIA „Key 15” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Kaļķu iela 15, Rīga, LV-1050. SIA „Key 15”
nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu utt., piesaistot
ārpakalpojumu sabiedrības.

6)

SIA „Skunu 19” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050.
SIA „Skunu 19” nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu utt.,
piesaistot ārpakalpojumu sabiedrības.

7)

SIA „TER Properties” pamatdarbība ir augstas klases nekustamā īpašuma pārvaldība un radniecīgo
sabiedrību stratēģiskā attīstība.

8)

SIA „BB 21” iznomā / izīrē nekustamo īpašumu pēc adreses Brīvības bulvāris 21, Rīga, Latvija.
SIA „BB 21” nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, tekošā remonta darbus, uzturēšanu utt.,
piesaistot ārpakalpojumu sabiedrības.

9)

SIA „BB 19” pamatdarbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Tas ļauj padarīt konkrētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu efektīvāku un optimālāku, kā arī labāk koncentrēties uz
nepieciešamiem uzdevumiem.
Vadības mērķi un stratēģijas
„Baltic RE Group” Koncerna nekustamo īpašumu portfelī ir vairākas premium klases vēsturiskās ēkās Vecrīgā, kurās
Koncerns nepārtraukti investē līdzekļus un papildus veic rekonstrukcijas atbilstoši jauno nomnieku, pazīstamu
zīmolu pārstāvju prasībām. Iegādājoties vēsturiskas ēkas ar to komercplatībās pārveidošanas potenciālu Vecrīgā un
tās tuvumā, Koncerns tās renovē, pēc iespējas maksimāli atjaunojot fasādes sākotnējo izskatu un maksimāli
sakārtojot ēku iekšējās inženierkomunikācijas. Bieži vien telpu rekonstrukcija un labiekārtošana tiek veikta,
ievērojot nomnieku individuālās vajadzības.
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Viens no Koncerna darbības principiem ir ēkas nozīmīguma saglabāšana ar turpmāko tās vērtības palielināšanu, kas
sniedz ne tikai finansiālu labumu pašam Koncernam, bet arī ieguldījumu Rīgas vēsturiskā centra uzturēšanā.
„Baltic RE Group” akcionāri ir pārliecināti, ka Rīgas vēsturiskajam centram piemīt augsts tirdzniecības potenciāls
„high street” jeb ielu, kurās ir izvietotas pilsētai nozīmīgākie veikali un biroji, segmentā. To nosaka Rīgas vēsturisko
apskates objektu, ielu kvalitātes un iedzīvotāju pirktspējas kombinācija.
Šobrīd Koncerns ir lielākais universālu un kvalitatīvu komercplatību iznomātājs Vecrīgā un tās apkaimē, kuram ir
līgumi ar tādām plaši pazīstamām kompānijām un organizācijām kā Norvēģijas Karalistes vēstniecība, Finanšu un
kapitāla tirgus komisija, H & M Hennes & Mauritz SIA, Reserved (LPP Fashion Group loceklis, kam pieder modes
mazumtirdzniecības ķēde ar vairāk nekā 1 600 veikaliem visā Eiropā) u.c.
Koncerna darbība pārskata periodā
Koncerna 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 Koncerna
klientiem, kā arī veikti veiksmīgi pasākumi jaunu darbības virzienu izpētei, attīstībai un īstenošanai.
2017.gada aprīlī Koncerna mātes sabiedrība 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
Koncerna mātes 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
Koncerna meitas sabiedrība 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 Koncerna mātes sabiedrība ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Koncerna mātes
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 Koncerna mātes 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 Koncerna mātes sabiedrībai 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 Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par
EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas
pabeigšanas būs EUR 29 000 000.
2017.gada jūnijā Koncerna mātes 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. 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, Koncerna mātes sabiedrība ir pilnībā refinansējusi jauno meitas sabiedrību
SIA „TER Properties”.
2017.gadā Koncerna mātes 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.
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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.
Koncerna mātes sabiedrības AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas
Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ar 2016.gada 12.decembri. Koncerna mātes 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. Koncerna mātes sabiedrībai ir
tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa.
Koncerna ieņēmumi par 2017.gadu sastāda EUR 4 798 997. Koncerns pārskata periodu noslēdza ar peļņu
EUR 37 387 apmērā. Koncerna pašu kapitāls uz 2017.gada 31.decembri ir pozitīvs un sastāda EUR 21 044 560.
Koncerna darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis
Analizējot Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, ir redzams, ka konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsumma
sastāda EUR 61 169 985. Ilgtermiņa ieguldījumi sastāda 96% no konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata
kopsummas, no kuriem 84% (EUR 49 733 432) veido ieguldījuma īpašumi. Ieguldījuma īpašumu sastāvā ir
Koncernam piederošie nekustamie īpašumi, kuri tiek nodoti nomā. Pašu kapitāls veido 35% (EUR 21 044 560) no
konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas. Saistību ilgtermiņa daļa sastāda 55% (EUR 33 809 373) no
konsolidētā finanšu stāvokļa pārskata kopsummas, savukārt īstermiņa daļa sastāda 10% (EUR 6 316 052).
Konsolidēta visaptverošo ienākumu pārskata analīze rāda, ka Koncerna ieņēmumi par 2017.gadu sastāda
EUR 4 798 997, sniegto pakalpojumu izmaksas sastāda EUR 1 292 590, ieguldījuma īpašuma nolietojums sastāda
EUR 1 340 383, līdz ar to bruto peļņa sastāda EUR 2 166 024 un neto peļņa sastāda EUR 37 387. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, 2017.gadā administrācijas izmaksas ir samazinājušas par 25% un sastāda EUR 841 677,
savukārt pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir palielinājušies vairāk nekā 5 reizēs un sastāda EUR 215 057.
Ekonomiskā rezultāta dinamiku 2017.gadā ietekmēja neatkārtojamo izmaksu grāmatvedības efekts, kas saistīts ar
atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaiņām sakarā ar nodokļu reformu un ārkārtas operācijām, kas saistītas ar
Koncerna struktūras reorganizāciju un racionalizāciju.
Finansiālo rezultātu rādītāju aprēķins
Likviditāte (maksātspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):
Likviditātes kopējais koeficients = 0.34 - rādītājs ir samazinājies, salīdzinot ar 2016.gadu (3.88), sakarā ar
ieguldījumiem SIA „TER Properties” iegādē.
Saistību vai maksātspējas rādītāji (Koncerna spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):
Saistību īpatsvars finanšu stāvokļa pārskatā = 0.66 - rādītājs ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 2016.gadu
(0.56); 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 Koncerns ir spējīgs norēķināties par savām saistībām, kā arī to, ka Koncernam
ir pietiekams materiālais nodrošinājums savas saimnieciskās darbības turpmākai attīstībai.
Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski
Koncerna nozīmīgākās finanšu saistības ietver aizņēmumu no kredītiestādes, aizņēmumu pret obligācijām, parādus
piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējos kreditorus. Šo finanšu saistību galvenais uzdevums ir finansēt
Koncerna darbību. Koncerna nozīmīgākie finanšu aktīvi ir aizdevumi, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori un
nauda, kas izriet tieši no tās saimnieciskās darbības.
Finanšu risku pārvaldība
Riska pārvaldības funkcija Koncernā tiek veikta attiecībā uz finanšu riskiem. Finanšu riski ir riski, kas izriet no
finanšu instrumentiem, kuriem Koncerns ir pakļauts pārskata periodā vai tā beigās. Galvenie finanšu riski, kas
saistīti ar Koncerna finanšu instrumentiem, ir kredītrisks un likviditātes risks. Koncerna 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 Koncernu, jo gan portfeļa kredīta procentu likme, gan obligāciju procentu likme ir fiksētas.
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Turpmākā Koncerna attīstība un nākotnes izredzes
2018.gadā AS „Baltic RE Group” valde plāno turpināt pasākumu veikšanu Koncerna darbības efektīvajai attīstībai,
jaunu nekustamo īpašumu izpētē un esošo darbības virzienu optimizācijai un attīstībai. 2018.gadā Koncerna meitas
sabiedrības 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;
Koncerns plāno optimizēt izmaksas. Koncerns fokusējas uz tādu iespēju izmantošanu, kas parādās tirgū, lai
turpinātu investēt izvēlētajos īpašumos, kas atbilstu esošā īpašumu portfeļa nepārspējamai kvalitātei.
Vadības ziņojuma publicēšanas brīdī 100% no Koncernam piederošajā īpašumu portfelī pašlaik ekspluatējamām
platībām ir iznomātas. Nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 21, Rīgā 4., 5., 6. un 7.stāvu renovācija tiks pabeigta
2018.gada maijā, un, ņemot vērā pašreizējo pārrunu statusu, īpašums tiks iznomāts 2018.gada 2.ceturksnī,
tādējādi palielinot portfeļa ienākumus par EUR 480 000 (aptuveni) katru gadu.
Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām
Koncerna 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 Koncerna mātes sabiedrības un tās meitas
sabiedrību 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 sabiedrībām 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. Koncerna mātes sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā
veic aizņēmuma atmaksu pēc atmaksas grafika.
Akciju kapitāla palielināšana
2017.gada maijā Koncerna mātes sabiedrība ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Koncerna mātes
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 Koncerna mātes 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 Koncerna mātes sabiedrībai 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 Koncerna mātes sabiedrība plāno pieņemt galīgo lēmumu par Koncerna mātes
sabiedrības akciju kapitāla palielināšanu, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas
pārdošanas cenu EUR 1.10. Jaunās emisijas rezultātā AS „Baltic RE Group” akciju kapitāls tiks palielināts par EUR
4 400 000. Parakstītais jaunais AS „Baltic RE Group” 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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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 – Koncerna mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par konsolidēta finanšu
pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS „Baltic RE Group” un tās meitas
sabiedrību (turpmāk tekstā – Koncerns) aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli uz attiecīgā perioda beigām un
peļņu vai zaudējumiem attiecīgajā periodā. Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Koncerna 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 Koncerna finansiālo stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu un nodrošinātu
vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem
atbilstošus finanšu pārskatus.
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Giovanni Dalla Zonca
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2018.gada 27.aprīlī

Lapa 11 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats
Konsolidētais finanšu pārskats
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

31.12.2017.

31.12.2016.

EUR

EUR
9 503 744

Piezīme

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālā vērtība

5.

8 856 842

Nemateriālie aktīvi

6.

274

547

Pamatlīdzekļi

7.

374 554

129 285

Ieguldījuma īpašumi

8.

49 733 432

38 833 790

-

15 643

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

9.

Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs

31.

13 000

13 000

-

311 638

58 978 102

48 807 647

-

5 995

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Nepabeigtie pasūtījumi
Avansa maksājumi par precēm

69 133

-

990

-

Pircēju un pasūtītāju parādi

10.

563 064

538 956

Citi debitori

11.

1 095 975

1 150 063

Uzkrātie ieņēmumi

12.

58 775

91 497

Nauda un naudas ekvivalenti

13.

403 946

4 366 860

KOPĀ AKTĪVS

2 191 883

6 153 371

61 169 985

54 961 018

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls

14.

25 000 000

25 000 000

Pārējās rezerves

15.

(5 316 321)

(1 841 117)

Nesadalītā peļņa

16.

Pašu kapitāls attiecināms uz Koncerna mātes sabiedrības īpašniekiem
Nekontrolējošā līdzdalība

17.

Kopā pašu kapitāls

1 115 382

1 103 282

20 799 061

24 262 165

245 499

-

21 044 560

24 262 165

Ilgtermiņa saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

18.

29 084 338

24 814 929

Aizņēmumi pret obligācijām

18.

3 875 404

3 839 500

Citi aizņēmumi

18.

33 039

31 616

Pārējie kreditori

21.

816 592

427 740

33 809 373

29 113 785
1 248 936

Īstermiņa saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm

18.

1 277 030

Citi aizņēmumi

18.

118 400

-

-

911

No pircējiem saņemtie avansi
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

19.

433 654

88 458

Nodokļu saistības

20.

105 908

77 302

Pārējie kreditori

21.

4 251 792

91 734

Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrātās saistības

22.

19 312

-

109 956

77 727

6 316 052

1 585 068

Kopā saistības

40 125 425

30 698 853

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS

61 169 985

54 961 018
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Konsolidētais visaptverošo ienākumu pārskats

Piezīme

2017.

2016.

EUR

EUR

Turpināmas darbības
Ieņēmumi

23.

4 798 997

4 144 382

Sniegto pakalpojumu izmaksas

24.

(1 292 590)

(1 043 865)

Ieguldījuma īpašumu nolietojums

25.

(1 340 383)

(1 281 817)

2 166 024

1 818 700

Bruto peļņa
Pārdošanas izmaksas

26.

(8 362)

(10 013)

Administrācijas izmaksas

27.

(841 677)

(1 134 608)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

28.

215 057

39 910

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

29.

(70 381)

(7 808)

-

(16 587)

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšana
Meitas sabiedrību daļu pārdošana
Peļņa pirms finanšu posteņiem

(4 756)

-

1 455 905

689 594

Finanšu ieņēmumi
Finanšu izmaksas

-

369

30.

(1 140 860)

(704 070)

315 045

(14 107)

31.

(277 180)

40 404

37 865

26 297

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem no turpināmām darbībām
Ienākuma nodokļi
Pārskata perioda peļņa no turpināmām darbībām
Pārtraucamas darbības
Pārskata perioda zaudējumi no pārtraucamām darbībām
PĀRSKATA GADA PEĻŅA
Pārējie visaptverošie ienākumi
VISAPTVEROŠIE IENĀKUMI KOPĀ

Peļņa attiecināma uz:
- Mātes sabiedrības īpašniekiem
- Nekontrolējošo līdzdalību

(478)

-

37 387

26 297

-

-

37 387

26 297

2017.

2016.

EUR

EUR

12 100

26 297

25 287

-

37 387

26 297

0.0005

0.001

- Mātes sabiedrības īpašniekiem

12 100

26 297

- Nekontrolējošo līdzdalību

25 287

-

KOPĀ

37 387

26 297

Visaptverošie ienākumi attiecināmi uz Mātes sabiedrības īpašniekiem rodas no:
- Turpināmām darbībām
- Pārtraucamām darbībām
KOPĀ

12 536
(436)
12 100

26 297
26 297

KOPĀ
Peļņa uz akciju:
Pamata un samazinātā peļņa uz akciju

32.

Visaptverošie ienākumi attiecināmi uz:
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Konsolidētais naudas plūsmas pārskats
2017.
Pamatdarbības naudas plūsma

EUR

Piezīme

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem no turpināmām darbībām

315 045

Zaudējumi pirms nodokļiem no pārtraucamām darbībām
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

2016.
EUR
(14 107)

(478)

-

314 567

(14 107)

1 397 271

1 308 014

-

16 587

-

1

Korekcijas:
Amortizācija un nolietojums

6.-8.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšana
Zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām

29.

Zaudējumi no meitas sabiedrību pārdošanas

4 756

-

-

(369)

Procentu ieņēmumi
Procentu maksājumi
Pamatdarbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

30.

Krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums
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.

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma

1 140 860

704 070

2 857 454

2 014 196

(64 128)

(5 995)

(5 456 514)

(220 752)

4 047 773

(375 562)

1 384 585

1 411 887

(1 066 892)

(704 070)

(58 479)

(43 987)

259 214

663 830

-

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Neto naudas plūsma no meitas sabiedrību iegādes

34.

(3 186 562)

Neto naudas plūsma no meitas sabiedrības pārdošanas

35.

(384)

-

(5 398 635)

(787 751)

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu iegāde

7.-8.

Saņemtie procenti
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

-

369

(8 585 581)

(787 382)

Finansēšanas darbības naudas plūsma
Ieņēmumi no akciju emisijas

14.

-

146 548

Saņemtie aizņēmumi

18.

5 524 095

4 000 000

(1 160 642)

(1 294 909)

4 363 453

2 851 639

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts
Naudas un naudas ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada sākumā
NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

29.

(3 962 914)

(1)
2 728 086

4 366 860

1 638 774

403 946

4 366 860
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Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pašu kapitāls attiecināms uz Mātes sabiedrības
īpašniekiem
Akciju kapitāls

Pārējās
rezerves

Nesadalītā
peļņa

KOPĀ

Nekontrolējošā
līdzdalība

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

24 853 452

(1 841 117)

1 076 985

24 089 320

-

24 089 320

14.

146 548

-

-

146 548

-

146 548

16.

-

-

26 297
26 297

26 297
26 297

-

26 297
26 297

25 000 000

(1 841 117)

1 103 282

24 262 165

-

24 262 165

-

(3 319 055)
(3 319 055)

12 100
(3 319 055)
(3 306 955)

25 287
25 287

37 387
(3 319 055)
(3 281 668)

Piezīme
2015.gada 31.decembrī
Akciju emisija
Visaptverošie ienākumi
Pārskata perioda peļņa
Pārējie visaptverošie ienākumi
Visaptverošie ienākumi kopā
2016.gada 31.decembrī
Visaptverošie ienākumi
Pārskata perioda peļņa
Reorganizācijas rezultāts
Pārējie visaptverošie ienākumi
Visaptverošie ienākumi kopā
Nekontrolējošā līdzdalība, kas radās no
uzņēmējdarbības apvienošanas
Nekontrolējošās līdzdalības iegāde
Nekontrolējošās līdzdalības izslēgšana
2017.gada 31.decembrī

16.
15.

17.
17., 36.
17.

12 100
12 100

KOPĀ

-

-

-

-

713 166

713 166

25 000 000

(156 149)
(5 316 321)

1 115 382

(156 149)
20 799 061

(493 794)
840
245 499

(649 943)
840
21 044 560
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Konsolidētā finanšu pārskata pielikums
1.

Vispārēja informācija

AS „Baltic RE Group” (turpmāk tekstā arī – Koncerna mātes 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.
Koncerna mātes sabiedrības galvenie darbības virzieni ir „Baltic RE Group” Koncerna, kurā ietilpst
AS „Baltic RE Group” un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā arī – Koncerns) pārvalde un meitas sabiedrību
stratēģiskā attīstība.
Koncernam pieder ieguldījuma īpašumu portfelis ar vairākām premium klases vēsturiskām ēkām Vecrīgā un tās
apkaimē. Koncerna sabiedrības sniedz konkrētas ēkas nomas / īres pakalpojumus, kā arī nodrošina nekustamā
īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
Informācija par Koncerna darījumiem ar saistītajām pusēm un tiem piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem
ir sniegta Piezīmē Nr. 37.
AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
Koncerna konsolidētā 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.
Koncerna
konsolidētais
2017.gada
AS „Baltic RE Group” Valdes lēmumu.

2.

pārskats

ir

Finanšu
pārskatu
sagatavošanas
grāmatvedības uzskaites principi

apstiprināts

publiskošanai

pamatnostādnes

2018.gada

un

citi

27.aprīlī

ar

nozīmīgi

2.1. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
Galvenās grāmatvedības politikas, kuras tika pielietotas, sagatavojot Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, ir
izklāstītas turpmāk.
Atbilstības apliecinājums
Konsolidētais finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajiem Starptautiskajiem
finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
Finanšu pārskatu sagatavošana
Konsolidētais 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
Koncerns ir izvēlējies sniegt vienotu visaptverošo ienākumu pārskatu un klasificē savas izmaksas pēc apgrozījuma
izmaksu metodes.
Koncerns 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 Koncerna saimniecisko darbību.
Īstermiņa vai ilgtermiņa klasifikācija
Koncerns uzrāda aktīvus un saistības konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā, pamatojoties uz īstermiņa /
ilgtermiņa klasifikāciju.
Aktīvs ir klasificēts kā apgrozāmie aktīvi, ja:


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



tas tiek turēts galvenokārt pārdošanai;
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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.

Koncerns 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 konsolidētus 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:


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



Koncerns izvērtē pamatlīdzekļu
aprēķināšanas metodi;



Koncerns izvērtē ieguldījuma īpašumu patieso vērtību;



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



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



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



Koncerns nosaka, vai vienošanās ietver nomu;



Koncerns 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

Nekustamā īpašuma klasifikācija kā īpašnieka izmantots vai ieguldījuma īpašums
Koncernam pieder ēka, kuru izmanto daļēji kā ieguldījuma īpašumu, un daļēji to izmanto īpašnieks. Koncerna
vadība ir noteikusi, ka šo īpašumu var uzskatīt kopumā kā ieguldījuma īpašumu, jo tikai nenozīmīga tā daļa tiek
izmantota pašu lietošanai.

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 Koncerna
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 Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu izsniegšanas dienai,
tiek atspoguļoti zemāk. Koncerns plāno ieviest šos standartus (ja tie būs piemērojami), kad tie stāsies spēkā, taču
sākotnējais izvērtējums par standartu potenciālo ietekmi uz finanšu pārskatu vēl nav pabeigts:
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.
Koncerns ir pārskatījis savus finanšu aktīvus un saistības, un Koncerns neparedz, ka 9. SFPS būtiski
ietekmēs tā finanšu pārskatus. Ņemot vērā Koncerna darbību un tā finanšu instrumentu veidus, nav
paredzams, ka, ieviešot 9. SFPS prasības, mainīsies finanšu instrumentu klasifikācija un novērtējums.
Koncerna finanšu aktīvi tiek uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā, kas atbilst klasifikācijai
amortizētajā iegādes vērtībā saskaņā ar 9. SFPS. Jauns standarts neietekmēs Koncerna finanšu
saistību uzskaiti, jo jaunās prasības ietekmē tikai finanšu saistību uzskaiti, kas novērtēti patiesajā
vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un Koncernam 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, Koncerns sagaida nelielu
vērtības samazinājumu pircēju un pasūtītāju parādiem par apmēram 5%.
Jauns standarts ievieš arī paplašinātas informācijas atklāšanas prasības. Paredzams, ka tās mainīs
Koncerna 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:


laika gaitā, atspoguļojot Koncerna darbības finanšu rezultātus; vai



brīdī, kad klientam tiek nodota kontrole pār precēm vai pakalpojumiem.
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15. SFPS arī nosaka noteiktus principus, kas Koncernam būtu jāievēro, lai uzrādītu kvalitatīvu un
kvantitatīvu informāciju, kas konsolidēto 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 konsolidētiem finanšu pārskatiem
vēl nav pabeigts, vadība paredz, ka jaunā standarta sākotnējā piemērošana būtiski neietekmēs
Koncerna konsolidētus finanšu pārskatus. Ņemot vērā Koncerna darbību un tā 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.

16. SFPS ieviešana neietekmēs iznomātāja uzskaiti, un iznomātājiem tiks saglabāta atšķirība starp
operatīvo un finanšu nomu.
Sagaidāms, ka jaunā standarta sākotnējai piemērošanai nebūs būtiskas ietekmes uz Koncerna
konsolidētiem finanšu pārskatiem, jo jaunā standarta ieviešana būtiski neietekmēs iznomātāja uzskaiti,
un iznomātājiem tiks saglabāta atšķirība starp operatīvo un finanšu nomu. Koncerns vēl nav
sagatavojis 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.



17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi” (izdots 2017.gada 18.maijā) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2021.gada 1.janvārī vai vēlāk).
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2)

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. Konsolidācijas pamatnostādnes
Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošana
Konsolidētais finanšu pārskats ietver AS „Baltic RE Group” finanšu pārskatu par 2017.gadu un visu tā kontrolē
esošo meitas sabiedrību finanšu pārskatus:


SIA „KEY 1”, SIA „Key 2”, SIA „KEY 6”, SIA „Key 15”, SIA „Skunu 19” par periodu no 2017.gada 1.janvāra
līdz 2017.gada 31.oktobrim un finanšu datus no starpperioda finanšu pārskatiem par periodu no
2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.decembrim;



SIA „TER Properties”, SIA „BB 21” par periodu no 2017.gada 6.aprīļa līdz 2017.gada 31.oktobrim un
finanšu datus no starpperioda finanšu pārskatiem par periodu no 2017.gada 1.novembra līdz 2017.gada
31.decembrim;



SIA „BB 19” par periodu no 2017.gada 11.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pabeidzot Koncerna struktūras reorganizācijas un iekšējo racionalizācijas procesu, 2017.gadā AS „Baltic RE Group”
ir nolēmusi mainīt finanšu gadu meitas sabiedrībās, kas turpmāk tiks noslēgts katra gada 31.oktobrī. Šis lēmums
tika pieņemts, lai saskaņotu meitas sabiedrību gada pārskatu datumu ar nomas ieņēmumu sezonalitāti. Papildus
tas ļaus AS „Baltic RE Group” saņemt un atspoguļot dividendes no meitas sabiedrībām vienā finanšu pārskatā,
vienlaikus uzlabojot budžeta sagatavošanas procesu. Koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskatā un meitas
sabiedrības finanšu pārskatos tiek piemēroti vienādi grāmatvedības principi.
Koncerna mātes sabiedrības un tā meitas sabiedrību finanšu pārskati ir konsolidēti Koncerna finanšu pārskatā,
apvienojot attiecīgos aktīvu un saistību, kā arī ieņēmumu un izmaksu posteņus. Konsolidācijas procesā ir pilnībā
izslēgta visa Koncerna sabiedrību savstarpēji saistītā nerealizētā peļņa, savstarpējie norēķini, savstarpēji
piederošās kapitāla daļas, dividendes un citi savstarpēji darījumi.
Informācija par konsolidācijas grupas sastāvu ir sniegta Piezīmē Nr. 4.
Kontrole
Meitas sabiedrības ir visas tās sabiedrības, kuras kontrolē Koncerns. Sabiedrības ir Koncerna kontrolē, ja
Koncernam ir pakļautas, vai tam ir tiesības uz mainīgu atdevi no tā iesaistīšanās sabiedrībā un ir iespēja ietekmēt
tās peļņu. Koncerna meitas sabiedrības tiek konsolidētas sākot ar brīdi, kad Koncerns ir ieguvis kontroli, un
konsolidācija tiek pārtraukta, kad šī kontrole beidzas.
Uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaite
Uzņēmējdarbības apvienošana tiek uzskaitīta, izmantojot iegādes metodi. Iegādes izmaksas ir nodotās atlīdzības
patiesā vērtība iegādes datumā. Iegādātie identificējamie aktīvi un saistības un iespējamās saistības
uzņēmējdarbības apvienošanā sākotnēji tiek novērtēti to patiesajā vērtībā iegādes datumā. Koncerns atzīst
nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā sabiedrībā, pamatojoties uz nekontrolējošās līdzdalības proporcionālo daļu
iegādātās sabiedrības identificējamajos neto aktīvos. Ar iegādi saistītās izmaksas tiek iekļautas administrācijas
izmaksās visaptverošo ienākumu pārskatā, kad tās radušās.
Koncernam iegādājoties kādu sabiedrību, tas novērtē iegādātos finanšu aktīvus un pārņemtās saistības, lai tos
atbilstoši klasificētu vai atzītu. Klasificēšanu vai atzīšanu pircējs veic, pamatojoties uz līgumu nosacījumiem,
ekonomiskajiem apstākļiem un citiem attiecināmajiem nosacījumiem iegādes datumā. Ja uzņēmējdarbības
apvienošana tiek veikta pakāpeniski, pircēja jau iepriekš bijušās līdzdalības iegādātās sabiedrības pašu kapitālā
patiesā vērtība iegādes datumā tiek pārvērtēta atbilstoši patiesajai vērtībai iegādes datumā ar atspoguļojumu
visaptverošo ienākumu pārskatā.
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Ja uzņēmējdarbības apvienošanas sākotnējā uzskaite nav pabeigta līdz tā pārskata perioda beigām, kurā notiek
apvienošana, Koncerns savā finanšu pārskatā norāda provizoriskas summas par tiem posteņiem, kuru uzskaites
dati ir nepilnīgi. Novērtējuma perioda laikā Koncerns retrospektīvi koriģē iegādes datumā atzītās provizoriskās
summas, lai tās atspoguļotu jauno informāciju, kas iegūta par faktiem un apstākļiem, kuri bija spēkā iegādes
datumā, un, ja tie būtu bijuši zināmi, būtu ietekmējuši šajā datumā atzīto summu novērtējumu. Novērtējuma
perioda laikā Koncerns arī atzīst papildu aktīvus vai saistības, ja ir saņemta informācija par faktiem un apstākļiem,
kas bija spēkā iegādes datumā, un, ja tie būtu bijuši zināmi, būtu izraisījuši šo aktīvu un saistību atzīšanu šajā
datumā. Novērtējuma periods beidzas, tiklīdz Koncerns saņem meklēto informāciju par faktiem un apstākļiem, kas
bija spēkā iegādes datumā, vai uzzina, ka papildu informācija nav pieejama. Tomēr novērtējuma periods
nepārsniedz vienu gadu no iegādes datuma.
Jebkāda iespējamā atlīdzība, kas pircējam jāmaksā par iegādāto sabiedrību, tiek atzīta tās patiesajā vērtībā
iegādes datumā. Turpmākās izmaiņas iespējamās atlīdzības patiesajā vērtībā, ja šī atlīdzība klasificēta kā aktīvs vai
saistības, tiek atzītas saskaņā ar 39. SGS „Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”, guvumus vai
zaudējumus atzīstot vai nu visaptverošo ienākumu pārskatā, vai arī citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti
visaptverošo ienākumu pārskatā. Ja iespējamā atlīdzība klasificēta kā pašu kapitāls, tā netiek pārvērtēta, līdz tā
pilnībā netiek nokārtota, apmaksu uzskaitot pašu kapitālā.
Izmaiņas līdzdalības daļā meitas sabiedrībā bez kontroles zaudēšanas
Izmaiņas mātes sabiedrības līdzdalības daļā meitas sabiedrībā, kuru rezultātā netiek zaudēta kontrole, uzskaita kā
pašu kapitāla darījumus (t.i., darījumus ar īpašniekiem, kas rīkojas kā īpašnieki). Kontrolējošās un nekontrolējošās
līdzdalības uzskaites vērtības koriģē, lai atspoguļotu to salīdzinošās līdzdalības izmaiņas meitas sabiedrībā. Starpību
starp summu, par kādu koriģēta nekontrolējošā līdzdalība, un samaksātās vai saņemtās atlīdzības patieso vērtību
atzīst tieši pašu kapitālā un attiecina uz mātes sabiedrības īpašniekiem.
Kontroles zaudēšana meitas sabiedrībā
Ja mātes sabiedrība zaudē kontroli pār meitas sabiedrību, tā:


pārtrauc atzīt meitas sabiedrības aktīvus (arī nemateriālo vērtību) un saistības atbilstoši to uzskaites
vērtībām kontroles zaudēšanas datumā;



pārtrauc atzīt nekontrolējošo līdzdalību bijušajā meitas sabiedrībā atbilstoši tās uzskaites vērtībai kontroles
zaudēšanas datumā (arī uz to attiecināmos citu tādu ienākumu komponentus, kas netiek atspoguļoti
peļņas vai zaudējumu aprēķinā);



atzīst par darījumu, notikumu vai apstākļiem, kuru rezultātā zaudēta kontrole, saņemtās atlīdzības patieso
vērtību;



atzīst paturētos ieguldījumus bijušajā meitas sabiedrībā atbilstoši to patiesajai vērtībai kontroles
zaudēšanas datumā.

Turklāt, ja guvums vai zaudējumi ir iepriekš atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, un pēc atbilstošo aktīvu vai saistību atsavināšanas tie būtu jāpārklasificē kā peļņa vai zaudējumi, mātes
sabiedrība pārklasificē guvumu vai zaudējumus no pašu kapitāla par peļņu vai zaudējumiem (kā pārklasificēšanas
korekciju), kad tas zaudē kontroli pār meitas sabiedrību.

2.4. Naudas vienība un ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Funkcionālā un uzrādīšanas valūta
Finanšu pārskatu posteņus Koncerns novērtē, izmantojot funkcionālo valūtu, kas ir Koncerna sabiedrību darbības
primārās saimnieciskās vides valūta. Koncerna 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.
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2.5. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālā vērtība
Nemateriālā vērtība rodas, iegādājoties meitas sabiedrības, un sākotnēji tiek novērtēta kā pozitīvā starpība starp
samaksāto atlīdzību un Koncerna iegādāto identificējamo aktīvu un pārņemto saistību neto summu. Ja minētā
atlīdzība ir mazāka par iegādātās meitas sabiedrības neto aktīviem, starpība tiek atzīta visaptverošo ienākumu
pārskatā.
Pēc sākotnējās atzīšanas nemateriālo vērtību novērtē tās sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrātos vērtības
samazināšanās zaudējumus. Lai veiktu vērtības samazināšanās pārbaudes, uzņēmējdarbības apvienošanas
rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība, sākot ar iegādes datumu, tiek attiecināta uz katru Koncerna naudu ienesošo
vienību, kura, kā gaidāms, gūs labumu no uzņēmējdarbības apvienošanas neatkarīgi no tā, vai citi iegādātas
sabiedrības aktīvi vai saistības ir attiecinātas uz šīm vienībām.
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 meitas
sabiedrības līmenī.
Koncerna mātes sabiedrība katra pārskata gada beigās konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanas nolūkiem
izvērtē, vai konsolidētā 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.
Koncernam nav iekšēji radītu nemateriālu aktīvu.
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
nemateriālais aktīvs 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.
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2.6. 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.
Koncerns 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:
Metode

% gadā

Mēbeles un inženieriekārtu iebūvējami elementi

Lineārā

10-20%

Biroja iekārtas

Lineārā

17-29%

Pārējie pamatlīdzekļi

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.

2.7. 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 Koncerna sabiedrības 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 Koncerns atsevišķi nolieto dažas
ieguldījuma īpašumu daļas, tas 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.
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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, Koncerns šādam īpašumam piemēro pamatlīdzekļu uzskaites politiku līdz lietošanas veida maiņas
datumam.
Īpašums vai tā daļa, kuru izmanto Koncerna sabiedrības administratīvajos nolūkos, tiks klasificēts un uzskaitīts kā
pamatlīdzeklis. Šajā konsolidētajā finanšu pārskatā šāda pārklasifikācija netika veikta.

2.8. 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.
Koncerna sabiedrība ir iznomātājs
Īpašumi, kuri ir iznomāti uz operatīvas nomas nosacījumiem, finanšu stāvokļa pārskatā ir klasificēti kā ieguldījuma
īpašumi.
Nekustamo īpašumu nomas / īres līgumu nosacījumi
Koncerna sabiedrības ir noslēgušas vairākus ilgtermiņa nekustamo īpašumu nomas līgumus, ar līgumu izbeigšanas
termiņu no 2018.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, Koncerns 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. 23.

2.9. Krājumi
Krājumi tiek novērtēti izmaksu vērtībā vai neto pārdošanas vērtībā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir
zemāks.
Krājumu izmaksās iekļauj visas iegādes, pārveidošanas un citas izmaksas, kas radušās, nogādājot krājumus to
pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī.
Neto pārdošanas vērtība ir parastās uzņēmējdarbības gaitā aplēstā pārdošanas cena, no kuras atskaitītas aplēstās
pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas.

2.10. Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Katra pārskata gada beigās Koncerns 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,
Koncerns 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.
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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 Koncerns 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, Koncerns 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.

2.11. 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. Koncerna 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.
Turpmākā novērtēšana
Turpmākā finanšu aktīvu novērtēšana ir atkarīga no to klasifikācijas, kā aprakstīts zemāk.
Aizdevumi un debitoru parādi
Šī kategorija visvairāk attiecas uz Koncernu. 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;



Koncerns 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



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

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

(b)

nav ne nodevis, ne saglabājis visus riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu,
bet ir nodevis kontroli pār attiecīgo finanšu aktīvu.
Lapa 25 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats

Ja Koncerns ir nodevis savas tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva un nav ne nodevis, ne saglabājis visus
riskus un atlīdzības, kas izriet no īpašumtiesībām uz šo aktīvu, nedz arī nodevis kontroli pār šo aktīvu, aktīvs tiek
atzīts tādā apmērā, kādā Koncerns saglabā savu iesaisti attiecīgajā aktīvā.
Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās
Aktīvi, kas uzskaitīti amortizētajā iegādes vērtībā
Katra pārskata gada beigās Koncerns izvērtē, vai nav notikusi finanšu aktīva vai finanšu aktīvu grupas vērtības
samazināšanās. Katra pārskata gada beigās Koncerns 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, Koncerns vispirms nosaka, vai pastāv vērtības
samazināšanās pierādījumi, izvērtējot individuāli atsevišķi nozīmīgus finanšu aktīvus vai atsevišķi maznozīmīgus
aktīvus izvērtējot aktīvu grupā. Ja Koncerns 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. 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
Koncerns 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.
Koncerna 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 Koncernu. 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.
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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.

2.12. Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā ietver naudas atlikumus bankās.

2.13. Uzkrājumi
Vispārējie uzkrājumi
Uzkrājumi tiek atzīti, kad Koncernam 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 Koncerna, un saistību apjomu iespējams pietiekami ticami novērtēt.
Ja Koncerns 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 konsolidētajā
visaptverošo ienākumu pārskatā tiek atspoguļotas, atskaitot summas, kas atzītas izdevumu atmaksai.
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.

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

2.15. Uzkrātās saistības
Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja Koncernam 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.

2.16. Darbinieku pabalsti
Īstermiņa pabalsti
Saistības par algām, ieskaitot apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu un slimības atvaļinājumu, 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.

2.17. Iespējamās saistības un aktīvi
Šajā konsolidētajā finanšu pārskatā iespējamās saistības nav atzītas. Tās kā saistības tiek atzītas tikai tad, ja
iespējamība, ka līdzekļi tiks izdoti, kļūst pietiekami pamatota. Iespējamie aktīvi konsolidētajā finanšu pārskatā
netiek atzīti, bet tiek atspoguļoti tikai tad, kad iespējamība, ka ar darījumu saistītie ekonomiskie guvumi nonāks
līdz Koncerna sabiedrībai, ir pietiekami pamatota.

2.18. 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).

Lapa 27 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats

Ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši pārliecībai par iespēju Koncernam 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;



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.

2.19. 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.

2.20. 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);
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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 Koncerna akcionāri, kuri var kontrolēt Koncernu vai kuriem ir būtiska ietekme uz Koncernu,
pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, Koncerna un tā sabiedrību 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.

2.21. 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 Koncerna sabiedrība
darbojas un gūst ar nodokli apliekamus ienākumus.
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.
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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.

2.22. Peļņa vai zaudējumi uz akciju
Peļņa vai zaudējumi uz akciju tiek aprēķināta, dalot pārskata gada neto peļņu vai zaudējumus, kas attiecināmi uz
Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem, ar vidējo svērto akciju skaitu pārskata periodā. Vidējais apgrozībā esošo
akciju skaits tiek koriģēts, ņemot vērā laika svara faktoru.

2.23. Notikumi pēc pārskata gada beigām
Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
Koncerna 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.

3.

Finanšu risku pārvaldība

3.1. Finanšu riska faktori
Riska pārvaldības funkcija Koncernā tiek veikta attiecībā uz finanšu riskiem. Finanšu riski ir riski, kas izriet no
finanšu instrumentiem, kuriem Koncerns ir pakļauts pārskata periodā vai tā beigās.
Koncerna nozīmīgākās finanšu saistības ietver aizņēmumu no kredītiestādes, aizņēmumu pret obligācijām, parādus
piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējos kreditorus. Šo finanšu saistību galvenais uzdevums ir finansēt
Koncerna darbību.
Koncerna nozīmīgākie finanšu aktīvi ir aizdevumi, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori un nauda, kas izriet tieši
no tās saimnieciskās darbības.
Finanšu riski
Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Koncerna finanšu instrumentiem, ir kredītrisks un likviditātes risks. Koncerna
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 Koncernu, 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 Koncerns bija pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar ilgtermiņa aizņēmumu no
kredītiestādes (Piezīme Nr. 18), kuram tika piemērota mainīgā procentu likme. 2017.gadā aizņēmums no
kredītiestādes ar mainīgu procentu likmi tika pārveidots par jaunu fiksētas likmes aizņēmumu.
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Koncerna 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.
Koncernam nav procentu likmju riska pārvaldības politikas.
Jutīgums pret procentu likmju izmaiņām
Tabulā atspoguļots Koncerna 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.
EURIBOR
likmes
izmaiņas

Efekts uz
peļņu pirms
nodokļiem

-

-

-

-

+0.1%

(34 522)

-0.1%

34 522

2017.gads

2016.gads

Kredītrisks
Kredītrisks ir risks, ka viena finanšu instrumenta puse radīs finansiālus zaudējumus otrai pusei, nepildot savus
pienākumus. Koncerns ir pakļauts kredītriskam no savas pamatdarbības (galvenokārt debitoru parādiem), jo tie
sniedz pakalpojumus arī uz kredīta, un ieguldīšanas darbības, bet būtiskas kredītriska koncentrācijas nepastāv.
Koncerns ir pakļauts kredītriskam saistībā ar to pircēju un pasūtītāju parādiem un citiem debitoriem, izsniegtajiem
aizdevumiem un naudu un tās ekvivalentiem.
Pircēju un pasūtītāju parādi
Pircēju un pasūtītāju kredītrisks tiek pārvaldīts saskaņā ar Koncerna noteikto politiku, procedūrām un kontroli
attiecībā uz pircēju un pasūtītāju kredītriska vadību.
Koncerns 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 Koncerns
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.
Koncerns 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:
31.12.2017.
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

31.12.2016.

-

15 643

13 000

13 000

Pircēju un pasūtītāju parādi

563 064

538 956

Citi debitori

161 692

516 738

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

Nauda un naudas ekvivalenti
KOPĀ:

403 946

4 366 860

1 141 702

5 451 197

Naudas un naudas ekvivalentu patiesā vērtība uz pārskata periodu beigām ir vienāda ar uzskaites vērtību.
Likviditātes risks
Likviditātes risks ir risks, ka nepieciešami resursi Koncerna saimnieciskās darbības finansējumam var nebūt
pieejami.
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Koncerns 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.
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.

2017.gada 31.decembrī

Pēc
pieprasījuma
un < 1 mēn.

1-3 mēn.

3-12 mēn.

1-5 gadi

> 5 gadi

KOPĀ

-

-

-

13 000

-

13 000

359 900

18 509

184 655

-

-

563 064

Aktīvi
Pārējie aizdevumi un citi
ilgtermiņa debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti

-

-

161 692

-

-

161 692

403 946

-

-

-

-

403 946

Saistības
101 795

207 533

967 702

29 084 338

-

30 361 368

Aizņēmumi pret obligācijām

-

-

246 000

3 629 404

-

3 875 404

Citi aizņēmumi

-

-

-

33 039

-

33 039

404 220

24 464

4 970

-

-

433 654

-

-

46 650

816 592

-

863 242

Pārējie vērtspapīri un
ieguldījumi

-

-

15 643

-

-

15 643

Pārējie aizdevumi un citi
ilgtermiņa debitori

-

-

-

13 000

-

13 000

458 119

80 837

-

-

-

538 956

Aizņēmumi no kredītiestādēm

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

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citi debitori
Nauda un naudas ekvivalenti

-

-

516 738

-

-

516 738

4 366 860

-

-

-

-

4 366 860

92 945

191 999

963 992

24 814 929

-

26 063 865

Saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Aizņēmumi pret obligācijām

-

-

246 000

4 738 000

-

4 984 000

Citi aizņēmumi

-

-

-

31 616

-

31 616

No pircējiem saņemtie avansi

-

911

-

-

-

911

88 458

-

-

-

-

88 458

-

-

-

427 740

-

427 740

Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Pārējie kreditori

3.2. Kapitāla pārvaldība
Galvenais Koncerna 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, Koncerns var koriģēt dividenžu summas, kuras izmaksātas
akcionāriem, atgriezt kapitālu akcionāriem, emitēt jaunas akcijas vai pārdot aktīvus, lai samazinātu parādu.
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Koncerns 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.
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.

35 973 325

30 698 853

(403 946)

(4 366 860)

35 569 379

26 331 993

25 196 660

24 262 165

60 766 039

50 594 158

58.53%

52.05%

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. 38 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 Koncerns bija izpildījis 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.

Koncernam 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, Koncerns 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, Koncerns 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 Koncerns noteicis aktīvu un saistību kategorijas, pamatojoties uz to būtību, pazīmēm un
riskiem, kā arī uz patiesās vērtības hierarhijas līmeni, kā izklāstīts iepriekš.
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Finanšu instrumentu patiesā vērtība
Koncernam ir finanšu instrumenti, kas konsolidētajā 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.
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.

33 153 281

28 846 545

1 267 768

1 248 936

34 421 049

30 095 481

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

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

-

13 000

-

13 000

Pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

563 064

563 064

Citi debitori

-

-

161 692

161 692

403 946

-

-

403 946

Aktīvi

Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības
Aizņēmumi no kredītiestādēm
Aizņēmumi pret obligācijām
Citi aizņēmumi

-

30 361 368

-

30 361 368

3 875 404

-

-

3 875 404

-

33 039

-

33 039

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

-

433 654

433 654

Pārējie kreditori

-

-

5 015 342

5 015 342

-

-

15 643

15 643

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

-

13 000

-

13 000

Pircēju un pasūtītāju parādi

-

-

538 956

538 956

Citi debitori

-

-

516 738

516 738

4 366 860

-

-

4 366 860

-

26 063 865

-

26 063 865

3 839 500

-

-

3 839 500

Citi aizņēmumi

-

31 616

-

31 616

No pircējiem saņemtie avansi

-

-

911

911

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

-

-

88 458

88 458

Pārējie kreditori

-

-

427 740

427 740

2016.gada 31.decembrī
Aktīvi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

Nauda un naudas ekvivalenti
Saistības
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. Koncerns 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.

Ieguldījuma īpašumu patiesā vērtība ir sniegta Piezīmē Nr. 8.

4.

Meitas sabiedrības

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā
Uz pārskata gada beigām Koncerna mātes sabiedrības efektīvā līdzdalība meitas sabiedrībās ir sekojošā:

Sabiedrība

Reģistrācijas
valsts

Koncerna mātes
sabiedrības efektīvā
līdzdalība
Galvenais darbības veids

31.12.2017.

31.12.2016.

SIA „KEY 1”
reģ.Nr.40103212372
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

100%

SIA „Key 2”
reģ.Nr.40103451102
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

100%

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

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

100%

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

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

100%

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

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

100%

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

Latvija

Radniecīgo sabiedrību
pārvalde
Nekustamo īpašumu attīstība

91.11%

-

SIA „BB 21”
reģ.Nr. 40103940391
Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

91.11%

-

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

Latvija

Nekustamo īpašumu noma /
īre, apsaimniekošana

100%

-

Itālija

Radniecīgo sabiedrību
pārvalde
Nekustamo īpašumu attīstība

-

100%

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

Balsstiesību īpatsvars meitas sabiedrībās, kuras tieši pieder Koncerna mātes sabiedrībai, neatšķiras no piederošo
parasto akciju īpatsvara akciju kapitālā.
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Piezīmes konsolidētajam finanšu stāvokļa pārskatam
5.

Nemateriālā vērtība

Galvenais meitas sabiedrību iegādes mērķis ir iegūt gaidāmās sinerģijas nekustamo īpašumu iznomāšanas /
izīrēšanas un apsaimniekošanas procesā.
Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2015.

9 503 744

Izmaiņas pārskata gadā
Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2016.

9 503 744

Meitas sabiedrību iegāde 06.04.2017. (Piezīme Nr. 34):
- SIA „TER Properties”
- SIA „BB 21”

1 124 387
699 817

- SIA „B48”

3 192

- SIA „BB 19”

5 200

Meitas sabiedrības pārdošana 26.06.2017.:
- SIA „B48”
Meitas sabiedrības reorganizācija
Sākotnējā un bilances vērtība uz 31.12.2017.

(3 192)
(2 476 306)
8 856 842

Nemateriālā vērtība ir attiecināma uz Koncerna naudu ienesošām vienībām, kuras ir Koncerna meitas sabiedrības.
Vērtības samazināšana
Pēc ikgadējās vērtības samazināšanās pārbaudes posteņa „Nemateriālā vērtība” vērtības samazināšana netika
konstatēta.
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6.

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. 18.
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7.

Pamatlīdzekļi
Avansa
Pārējie maksājumi par
pamatlīdzekļi
pamatun inventārs
līdzekļiem

KOPĀ

2016.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.
Iegāde
Pārvietots
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2015.

120 290

3 025

123 315

44 625

-

44 625

3 025

(3 025)

-

167 940

-

167 940

12 731

-

12 731

25 924

-

25 924

38 655

-

38 655

Bilances vērtība uz 31.12.2015.

107 559

3 025

110 584

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

129 285

-

129 285

167 940

-

167 940

271 206

-

271 206

Meitas sabiedrības iegāde

11 163

-

11 163

Pārvietots no ieguldījuma īpašumiem

27 529

-

27 529

(50)

-

(50)

477 788

-

477 788

38 655

-

38 655

56 615

-

56 615

Meitas sabiedrības iegāde

1 252

-

1 252

Pārvietots no ieguldījuma īpašumiem

6 713

-

6 713

(1)

-

(1)

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.

103 234

-

103 234

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

129 285

-

129 285

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

374 554

-

374 554

Nolietojums
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

2017.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.
Iegāde

Likvidēts
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.
Nolietojums

Likvidēts

Nolietojums
Kopējās nolietojuma izmaksas iekļautas šādos visaptverošo ienākumu pārskata posteņos:
2017.

2016.

Sniegto pakalpojumu izmaksas

35 890

9 854

Administrācijas izmaksas

20 725

16 070

56 615

25 924

KOPĀ:
Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 18.

Lapa 38 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats

8.

Ieguldījuma īpašumi

2017.gada aprīlī uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā Koncerns iegādājās nekustamo īpašumu Brīvības
bulvārī 21, Rīgā. 2017.gada laikā Koncerns renovēja un rekonstruēja tām piederošās ēkas.

Zeme

Ēkas, būves

2 138 984

38 237 240

Ieguldījuma
Avansa
īpašumu maksājumi par
izveidošanas
ieguldījuma
izmaksas
īpašumiem

KOPĀ

2016.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2015.

2 073 922

2 574 652

45 024 798
743 126

Iegāde

-

7 771

729 200

6 155

Pieņemts ekspluatācijā

-

5 275 788

(2 701 136)

(2 574 652)

-

2 138 984

43 520 799

101 986

6 155

45 767 924

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2015.

-

5 652 317

-

-

5 652 317

Nolietojums

-

1 281 817

-

-

1 281 817

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

-

6 934 134

-

-

6 934 134

Bilances vērtība uz 31.12.2015.

2 138 984

32 584 923

2 073 922

2 574 652

39 372 481

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

2 138 984

36 586 665

101 986

6 155

38 833 790

2 138 984

43 520 799

101 986

6 155

45 767 924

-

-

3 375 999

1 074 292

4 450 291

622 484

5 137 455

1 901 380

222 657

7 883 976

Pārvietots uz pamatlīdzekļiem

-

(27 529)

-

-

(27 529)

Pieņemts ekspluatācijā

-

401 398

471 608

(873 006)

-

2 761 468

49 032 123

5 850 973

430 098

58 074 662

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.

-

6 934 134

-

-

6 934 134

Nolietojums

-

1 340 383

-

-

1 340 383

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.

2017.gads
Sākotnējā vērtība uz 31.12.2016.
Iegāde
Meitas sabiedrību iegāde

Sākotnējā vērtība uz 31.12.2017.

Meitas sabiedrību iegāde

-

73 426

-

-

73 426

Pārvietots uz pamatlīdzekļiem

-

(6 713)

-

-

(6 713)

Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.

-

8 341 230

-

-

8 341 230

Bilances vērtība uz 31.12.2016.

2 138 984

36 586 665

101 986

6 155

38 833 790

Bilances vērtība uz 31.12.2017.

2 761 468

40 690 893

5 850 973

430 098

49 733 432

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

2016.

1 340 383

1 281 817

1 340 383

1 281 817

Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 18.
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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.
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 Koncerna sabiedrību 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. Koncerna nekustamo īpašumu portfeļa tirgus vērtība tika noteikta EUR 80 763 000.
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.

Koncerna nekustamo īpašumu objektu tirgus vērtību kopsumma tika noteikta EUR 79 870 000.

9.

Aizdevumi

Procentu likme

Saistību
dzēšanas
termiņš

31.12.2017.

31.12.2016.

2.55%

31.12.2020.

13 000

13 000

13 000

13 000

31.12.2017.

31.12.2016.

Pircēju un pasūtītāju parādi uzskaites vērtībā

459 591

461 388

Saistīto sabiedrību parādi uzskaites vērtībā

103 473

77 568

563 064

538 956

Ilgtermiņa
Bez nodrošinājuma
Aizdevums juridiskai personai

KOPĀ:

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

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. 37.

Lapa 40 no 56

AS „Baltic RE Group”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103716434
Juridiskā adrese: Šķūņu iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija

Konsolidētais 2017.gada pārskats

Koncernam nepastāv būtiskas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem, jo Koncernam
ir liels skaits nomnieku / īrnieku.
Uz 2017.gada 31.decembri EUR 286 490 pircēju un pasūtītāju parādu termiņš bija nokavēts, bet uzkrājumi netika
izveidoti (31.12.2016.: EUR 198 216). 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

392 175

Bijušie nomnieki

136 496

Termiņš ir nokavēts, uzkrājumi nav izveidoti:
< 30
dienas

31-60
dienas

61-90
dienas

276 125

81 312

16 270

2 239

16 229

-

-

-

-

136 496

34 393

449

2 014

-

-

31 930

563 064

276 574

83 326

16 270

2 239

184 655

Esošie nomnieki

406 580

222 234

116 395

34 975

11 031

21 945

Bijušie nomnieki

106 732

95 738

-

-

5 497

5 497

25 644

22 768

984

-

-

1 892

538 956

340 740

117 379

34 975

16 528

29 334

2017.gada 31.decembrī

Pārējie
KOPĀ:

> 90
dienas

2016.gada 31.decembrī

Pārējie
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 18 468, jeb 0.38% no ieņēmumiem. Esošo nomnieku parādi iekļauj summu EUR 34 319, kas
atbilst nomnieka depozīta summai, par kuru iznomātājs saņēma alternatīvas garantijas tādā pašā apmērā;
2018.gada beigās tiks izrakstīts kredītrēķins iepriekšminētās summas apmērā.
Bijušo nomnieku parādi tika noteikti nomas izbeigšanas brīdī par nomas līgumos noteikto saistību neievērošanu.
Pašlaik iznomātāji veic nepieciešamās darbības, lai iekasētu parāda summas.
Attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem, kuru termiņš ir nokavēts par vairāk nekā 90 dienām, Koncerns 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 Koncerns
pārvalda to pircēju un pasūtītāju parādu kredīta kvalitāti, kuru termiņš nav nokavēts un uzkrājumi nav izveidoti.

11. Citi debitori
31.12.2017.

31.12.2016.

Nodokļu un nodevu pārmaksas

481 926

71 805

Nākamo periodu izmaksas

290 200

165 942

Garantijas depozīti telpu nomai

98 798

107 350

Norēķini ar norēķinu personām

3 952

2 950

-

409 388

221 099

392 628

1 095 975

1 150 063

Avansa maksājumi par pakalpojumiem
Norēķini ar citiem debitoriem
KOPĀ:
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12. Uzkrātie ieņēmumi
31.12.2017.

31.12.2016.

56 703

87 335

2 072

4 162

58 775

91 497

31.12.2017.

31.12.2016.

Naudas līdzekļi norēķinu kontos, EUR

377 385

4 352 209

Naudas līdzekļi norēķinu kartēs, EUR

26 561

14 651

403 946

4 366 860

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

13. Nauda un naudas ekvivalenti

KOPĀ:
Ieķīlātie aktīvi
Informācija par ieķīlātiem aktīviem ir sniegta Piezīmē Nr. 18.

14. Akciju kapitāls
Koncerna mātes 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 Koncerna mātes 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

2017.gada maijā Koncerna mātes sabiedrība ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Koncerna mātes
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 Koncerna mātes 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 Koncerna mātes sabiedrībai 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 Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls tiks palielināts par
EUR 4 400 000. Parakstītais jaunais Koncerna mātes sabiedrības akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas
pabeigšanas būs EUR 29 000 000 (sk. arī Piezīmi Nr. 38).
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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

2015.gada 31.decembrī
Izmaiņas pārskata gadā
2016.gada 31.decembrī
Nekontrolējošās līdzdalības iegāde (Piezīme Nr. 36)
Reorganizācijas rezultāts
2017.gada 31.decembrī

Darījumi ar
nekontrolējošo
līdzdalību

Reorganizācijas
rezerve

KOPĀ

(1 857 218)

16 101

(1 841 117)

-

-

-

(1 857 218)

16 101

(1 841 117)

(156 149)

-

(156 149)

-

(3 319 055)

(3 319 055)

(2 013 367)

(3 302 954)

(5 316 321)

Rezervju veidi un mērķi
Reorganizācijas rezerve
Šī rezerve tiek izmantota, lai atspoguļotu reorganizācijas rezultātu ar pievienotu sabiedrību.
Darījumi ar nekontrolējošo līdzdalību
Šī rezerve tiek izmantota, lai atspoguļotu starpību, kas aprakstīta Piezīmē Nr. 2.3. „Konsolidācijas pamatnostādnes
- Izmaiņas līdzdalības daļā meitas sabiedrībā bez kontroles zaudēšanas” un kas radās darījumu ar nekontrolējošu
līdzdalību rezultātā.

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

1 076 985
26 297
1 103 282
12 100
1 115 382
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17. Nekontrolējošā līdzdalība
Nekontrolējošā
līdzdalība (%)
2016.gada 31.decembrī

Nekontrolējošā līdzdalība
-

Nekontrolējošā līdzdalība, kas radās no uzņēmējdarbības apvienošanas:
- SIA „TER Properties”

20%

888 918

- SIA „BB 21”

20%

(174 954)

- SIA „B48”

20%

(798)

Darījumi ar nekontrolējošo līdzdalību (Piezīme Nr. 36)

(493 794)

Nekontrolējošās līdzdalības izslēgšana sakarā ar meitas sabiedrības pārdošanu:
- SIA „B48”

8.89%

840

Nekontrolējošās līdzdalības pārskata perioda peļņas daļa

8.89%

25 287

2017.gada 31.decembrī

245 499

Konsolidētajā visaptverošo ienākumu pārskatā iekļautā nekontrolējošā līdzdalība atspoguļo uz nekontrolējošo
līdzdalību attiecināmo neto rezultātu.

18. Aizņēmumi

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

2.50%

18.09.2020.

33 039

31 616

KOPĀ:

32 992 781

28 686 045

3.10%

31.12.2018.

1 229 510

1 135 466

2.983% 7.33%

31.12.2018.

38 258

113 470

Aizņēmumi no kredītiestādes (kredītkaršu atlikumi)

-

31.12.2018.

9 262

-

Aizņēmums no saistītas sabiedrības akciju kapitāla
palielināšanai

-

31.12.2018.

118 400

-

KOPĀ:

1 395 430

1 248 936

PAVISAM KOPĀ:

34 388 211

29 934 981

Ilgtermiņa
Nodrošinātie
Aizņēmums no kredītiestādes

1

Bez nodrošinājuma
Aizņēmumi pret obligācijām

2

Aizņēmums no juridiskās personas

Īstermiņa
Nodrošinātie
Aizņēmums no kredītiestādes

1

Bez nodrošinājuma
Aizņēmumi no kredītiestādēm

1

Aizņēmuma līgums ar kredītiestādi

2017.gada jūnijā Koncerna mātes sabiedrība noslēdza papildvienošanos pie esošā kredītportfeļa līguma ar
kredītiestādi par aizņēmuma summas palielināšanu līdz EUR 31 000 000. Jaunais aizņēmums tika apspriests pēc
91.11% SIA „TER Properties” daļu iegādes (sk. Piezīmi Nr. 34), kurai ar meitas sabiedrības starpniecību pieder
nekustamais īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā.
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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, Koncerna
mātes sabiedrība ir pilnībā refinansējusi jauno meitas sabiedrību SIA „TER Properties”.
Nosacījumi
Koncerna mātes sabiedrības un kredītiestādes noslēgtajā aizdevuma līgumā ietverti vairāki nosacījumi, kas
Koncerna mātes sabiedrībai jāizpilda, ieskaitot atbilstību finanšu ierobežojumiem. Reizi ceturksnī Koncerna mātes
sabiedrībai jāziņo kredītiestādei par šo nosacījumu izpildi. Uz pārskata perioda beigām Koncerna mātes sabiedrība
izpildīja noteiktos finanšu nosacījumus.
Aizņēmuma līguma nosacījumi paredz arī aizliegumu Koncerna mātes 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, Koncerna mātes 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, Koncerna mātes 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.
Galvojumi
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu ar kredītiestādi, Koncerna mātes 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, Koncerna mātes sabiedrības saistības pret kredītiestādi ir
nodrošinātas ar finanšu ķīlu uz visiem Koncerna mātes sabiedrības naudas līdzekļiem, kas atrodas vai atradīsies
kredītiestādes kontos.
2

Aizņēmumi pret obligācijām

Koncerna mātes sabiedrības AS „Baltic RE Group” emitētas obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq
Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ar 2016.gada 12.decembri. Koncerna mātes sabiedrība
AS „Baltic RE Group” 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. Koncerna
mātes sabiedrībai ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligāciju emisijas dienā finanšu saistības tika
novērtētas to patiesajā vērtībā, atskaitot tieši attiecināmās darījuma izmaksas.
Koncerna 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 Koncerna mātes sabiedrības un tās meitas
sabiedrību 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.
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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. Koncerna mātes sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā
veic aizņēmuma atmaksu pēc atmaksas grafika.

19. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
31.12.2017.

31.12.2016.

Norēķini par garantijas ieturējumiem

280 320

-

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

145 134

88 458

8 200

-

433 654

88 458

Parādi saistītajām sabiedrībām
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 Koncerna likviditātes riska pārvaldības procesu skatīt Piezīmē Nr. 3.1.

20. Nodokļu saistības

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

31.12.2017.

31.12.2016.

53 178

-

Pievienotās vērtības nodoklis

38 512

35 061

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

12 717

22 898

1 498

13 938

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

3

5

Meitas sabiedrības nodokļu saistības Itālijā

-

5 400

105 908

77 302

KOPĀ:
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21. Pārējie kreditori
31.12.2017.

31.12.2016.

Drošības naudas

566 592

427 740

Saistības par meitas sabiedrības daļu iegādi

250 000

-

816 592

427 740

4 152 100

-

Norēķini ar norēķinu personām

48 439

859

Saistības par meitas sabiedrības daļu iegādi

Ilgtermiņa

KOPĀ:
Īstermiņa
Norēķini par akciju kapitāla palielināšanu (Piezīme Nr. 14)

43 200

-

Norēķini par darba algu

4 603

86 467

Norēķini ar pārējiem kreditoriem

3 450

4 408

KOPĀ:

4 251 792

91 734

PAVISAM KOPĀ:

5 068 384

519 474

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

22. Uzkrātās saistības

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

31.12.2017.

31.12.2016.

98 198

60 993

220

3 276

11 538

13 458

109 956

77 727

2017.

2016.

3 742 782

3 173 640

983 627

891 051

72 588

79 691

4 798 997

4 144 382

2017.

2016.

4 798 997

4 144 382

4 798 997

4 144 382

Piezīmes konsolidētajam visaptverošo ienākumu pārskatam
23. Ieņēmumi
Sadalījumā pa darbības veidiem
Ieņēmumi no nekustamo īpašumu nomas / īres pakalpojumiem
Ieņēmumi no nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumiem
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem (portfolio vērtēšana, iekšējais audits /
kontrole, nekustamo īpašumu vērtēšanas organizācija)
KOPĀ:

Sadalījumā pa ģeogrāfiskiem tirgiem
Latvija
KOPĀ:

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

2016.

4 428 958

3 613 808

12 274 515

9 459 671

4 497 147

3 114 989

21 200 620

16 188 468

2017.

2016.

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālie izdevumi

722 854

703 904

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām

160 743

107 843

Pārstādāmie izdevumi

144 698

-

Personāla izmaksas

131 119

131 883

Apdrošināšanas maksājumi

32 907

38 783

Pamatlīdzekļu nolietojums

35 890

9 854

Valsts un pašvaldības nodevas

4 764

4 344

Remontu izdevumi

1 209

5 977

481

2 706

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

24. Sniegto pakalpojumu izmaksas

Darba aizsardzības izdevumi
Starpniecības pakalpojumu izmaksas

-

5 792

Juridiskie pakalpojumi

-

3 603

57 925

29 176

1 292 590

1 043 865

Pārējās sniegto pakalpojumu izmaksas
KOPĀ:

Sniegto pakalpojumu izmaksu palielinājums, salīdzinot ar 2016.gadu, ir saistīts ar nekustamā īpašuma nodokļa
pieaugumu zemēm un ēkām, kā arī izdevumiem, kas tiek pārstādīti nomniekiem, kas galvenokārt ir saistīti ar
nekustamā īpašuma perimetra pieaugumu pēc nekustamā īpašuma aktīvās pārvaldības Brīvības bulvārī 21, Rīgā.

25. Ieguldījuma īpašumu nolietojums

Ieguldījuma īpašumu nolietojums
KOPĀ:

2017.

2016.

1 340 383

1 281 817

1 340 383

1 281 817

2017.

2016.

7 455

3 078

26. Pārdošanas izmaksas

Reklāmas izdevumi
Dalība biedrībās
KOPĀ:

907

6 935

8 362

10 013
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27. Administrācijas izmaksas
2017.

2016.

497 869

570 894

60 634

73 325

Konsultāciju un grāmatvedības pakalpojumi

48 149

223 125

Ar reorganizāciju saistītas izmaksas

35 354

-

Telpu noma un komunālie pakalpojumi

30 193

8 071

Reprezentācijas izdevumi

28 802

27 454

24 620

46 500

Pamatlīdzekļu nolietojums

20 725

16 070

Juridiskie pakalpojumi

17 047

25 414

Naudas apgrozījumu blakus izdevumi

15 220

12 838

Biroja izdevumi

10 041

12 368

Transporta pakalpojumi

9 507

9 550

Sakaru izdevumi

5 836

8 997

273

273

18

33

-

38 721

-

1 740

37 389

59 235

841 677

1 134 608

Personāla izmaksas
Komandējumu izdevumi

Finanšu pārskatu revīzijas izdevumi

1

Nemateriālo aktīvu amortizācija
Ziedojumi
Pārstādāmie izdevumi

2

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
KOPĀ:
1

Revīzijas izdevumi par 2017.gadu iekļauj atlīdzības kopsummu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai
SIA „Nexia Audit Advice” par finanšu pārskatu un konsolidēta finanšu pārskata revīziju. Revīzijas izdevumi par
2016.gadu iekļauj atlīdzības kopsummu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai SIA „Nexia Audit Advice” par
finanšu pārskatu un konsolidēta finanšu pārskata revīziju EUR 37 140 apmērā un Itālijā reģistrētas Koncerna
meitas sabiedrības revidentam EUR 9 360 apmērā.
2

2017.gadā pārklasificēti uz sniegto pakalpojumu izmaksām.

28. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Saņemtās soda naudas un līgumsodi
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
KOPĀ:

2017.

2016.

24 587

37 191

190 470

2 719

215 057

39 910

2017.

2016.

29. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
Samaksātās soda naudas un līgumsodi
Zaudējumi no valūtu kursu svārstībām, neto
Citi izdevumi
KOPĀ:

69 133

-

192

1 064

-

1

1 056

6 743

70 381

7 808
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30. Finanšu izmaksas
2017.

2016.

Ilgtermiņa aizņēmumu procentu samaksa kredītiestādei

840 478

702 877

Obligāciju procentu izdevumi

281 904

-

14 808

1 193

3 670

-

1 140 860

704 070

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
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
2017.
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis

2016.

80 598

5 528

80 598

5 528

196 582

(45 932)

KOPĀ atliktā nodokļa izdevumi / (ieņēmumi):

196 582

(45 932)

KOPĀ ienākuma nodokļu izdevumi / (ieņēmumi):

277 180

(40 404)

KOPĀ izdevumi:
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atliktā nodokļa aktīva samazinājums / (palielinājums)

Faktiskā uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinājums ar teorētiski aprēķināto

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem
Teorētiski aprēķinātais ienākuma nodoklis, piemērojot nodokļa likmi 15%

2017.

2016.

315 045

(14 107)

47 257

(2 116)

Pastāvīgās atšķirības

(429 732)

3 707

Izmaiņas pagaidu atšķirībās

(136 446)

(499 045)

Pārnestie nodokļu zaudējumi

796 101

537 858

277 180

(40 404)

2017.

2016.

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

-

997 885

Uz nākamajiem periodiem pārnesamie uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi

-

(1 309 523)

-

311 638

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.

311 638

265 706

(311 638)

45 932

-

311 638

Citas informācijas atklāšana
32. Pamata un samazinātā peļņa uz akciju
Peļņa uz akciju, kas attiecināma uz Koncerna mātes sabiedrības īpašniekiem, tiek aprēķināta, dalot pārskata gada
peļņu, kas attiecināma uz Mātes sabiedrības īpašniekiem, ar pārskata gadā vidējo svērto emitēto parasto akciju
skaitu. Koncerna mātes sabiedrībai nav potenciālo parasto akciju, kas varētu izraisīt peļņas uz akciju mazināšanos,
tādēļ mazinātā peļņa uz akciju atbilst pamata peļņai uz akciju.
2017.
Uz Mātes sabiedrības īpašniekiem attiecināma pārskata gada neto peļņa
Vidējais svērtais emitēto parasto akciju skaits
Pamata un samazinātā peļņa uz akciju:

2016.

12 100

26 297

25 000 000

24 963 363

0.0005

0.001

33. 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

497 770

570 825

404 363

470 725

93 407

100 100

628 858

698 761

2017.

2016.

368 152

458 627

86 847

98 732

454 999

557 359

10 000

10 297

2 359

2 429

12 359

12 726

Galvenā vadības personāla atlīdzība par darbu

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

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

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
KOPĀ:

2017.

2016.

33

24

33

24

Koncerna vidējo darbinieku skaitu aprēķina, saskaitot konsolidācijā iesaistāmajās sabiedrībās strādājošos
darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.
Sakarā ar to, ka daļa darbinieku strādā nepilnu darba laiku dažādās Koncerna sabiedrībās, koriģētais vidējais
darbinieku skaits 2017.gadā ir 13 (2016.: 14). Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā iekļauj Koncerna mātes
sabiedrības Valdes, Padomes un Revīzijas komitejas locekļus.

34. Uzņēmējdarbības apvienošana
Meitas sabiedrību SIA „TER Properties”, SIA „BB 21”, SIA „B48” un SIA „BB 19” iegāde
2017.gada 6.aprīlī Koncerna mātes sabiedrība 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 Koncerna mātes sabiedrība ieguva kontroli pār SIA „TER Properties” meitas sabiedrībām:
SIA „BB 21” un SIA „B48” (sk. arī Piezīmi Nr. 35 par meitas sabiedrības pārdošanu), 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 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” tika iegādāta, lai nākotnē investētu tajā pašā nozarē, ja būs
tāda iespēja.
Tabulā ir apkopota informācija par atzīto identificējamo aktīvu un saistību patieso vērtību, iegādātiem neto
aktīviem, nemateriālo vērtību, atlīdzību un neto naudas un naudas ekvivalentu plūsmu meitas sabiedrības iegādes
datumā:
SIA „TER
Properties”

SIA „BB 21”

SIA „B48”

SIA „BB 19”

06.04.2017.

06.04.2017.

06.04.2017.

11.10.2017.

KOPĀ

Atzītā identificējamo aktīvu un saistību patiesā vērtība
Aktīvs
1 937

7 973

-

-

9 910

Ieguldījuma īpašumi

-

7 810 550

-

-

7 810 550

Citi ilgtermiņa aktīvi

8 601 000

-

-

-

8 601 000

152 356

-

-

-

152 356

13 340

51 682

-

-

65 022

Citi debitori

175 933

177 821

306

-

354 060

Nauda un naudas ekvivalenti

430 371

103 730

437

3 000

537 538

9 374 937

8 151 756

743

3 000

17 530 436

Pamatlīdzekļi

Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi

KOPĀ:
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SIA „TER
Properties”

SIA „BB 21”

SIA „B48”

SIA „BB 19”

06.04.2017.

06.04.2017.

06.04.2017.

11.10.2017.

Aizņēmumi no kredītiestādēm

4 340 415

-

-

-

4 340 415

No pircējiem saņemtie avansi

-

188 678

-

-

188 678

Parādi radniecīgajām
sabiedrībām

-

1 797 000

1 000

-

1 798 000

1 816

206 693

708

-

209 217

698

25 097

-

-

25 795

587 420

9 060

25

-

596 505

4 930 349

2 226 528

1 733

-

7 158 610

Identificējamie neto aktīvi
KOPĀ:

4 444 588

5 925 228

(990)

3 000

10 371 826

Koncerna mātes
sabiedrības daļa
identificējamos neto
aktīvos

3 555 670

4 740 183

(792)

3 000

8 298 061

Nemateriāla vērtība

1 124 387

699 817

3 192

5 200

1 832 596

888 918

(174 954)

(798)

-

713 166

3 799 700

5 440 000

2 400

8 200

9 250 300

880 357

-

-

-

880 357

4 680 057

5 440 000

2 400

8 200

10 130 657

(3 369 329)

103 730

437

3 000

(3 262 162)

KOPĀ

Saistības

Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Nodokļu saistības
Pārējie kreditori
KOPĀ:

Nekontrolējošā līdzdalība
Atlīdzība
- naudā
- kapitāla instrumenti
KOPĀ:
Neto naudas un naudas
ekvivalentu plūsma

Nemateriālā vērtība ir galvenokārt saistīta ar atdevi, kura sagaidāma no ieguldījuma īpašumiem zem vienota
Koncerna zīmola un prognozētajām sinerģijām un citiem labumiem, ko varētu dot iegādātās meitas sabiedrības un
Koncerna aktīvu un darbības apvienošana.
Iegādātas meitas sabiedrības ir atzītas kā atsevišķās naudu ienesošās vienības, uz kuram attiecināma nemateriālā
vērtība.
Koncerns novērtējis nekontrolējošo līdzdalību iegādātajās sabiedrībās atbilstoši tās proporcionālajai daļai iegādātās
sabiedrības identificējamajos neto aktīvos.
Ja meitas sabiedrības būtu konsolidētas sākot ar 2017.gada 1.janvāri, papildus ieņēmumi (neto apgrozījums)
konsolidētajā visaptverošo ienākumu pārskatā būtu EUR 195 790, peļņa pirms nodokļiem EUR 73 067.
Koncerna reorganizācija
2017.gadā Koncerna mātes 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.
Visas iegādātas sabiedrības tiesības un saistības tika nodotas iegūstošajai SIA „Skunu 19”. Baltic Re S.p.a. aktīvi
un saistības tika atspoguļotas SIA „Skunu 19” finanšu pārskatā to uzskaites vērtībā apvienošanās brīdī, izslēdzot
sabiedrību savstarpējos atlikumus un starpību atzīstot pašu kapitālā.
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.
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35. Pārtraucamas darbības
Meitas sabiedrības SIA „B48” pārdošana
2017.gada 27.jūnijā Koncerna meitas sabiedrība 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.
Pārskata perioda peļņas vai zaudējumu no pārtraucamām darbībām analīze
06.04.2017.26.06.2017.
Izmaksas
Pārskata perioda zaudējumi no pārtraucamām darbībām

(478)
(478)

Naudas plūsmas no pārtraucamām darbībām
06.04.2017.26.06.2017.
Neto naudas un naudas ekvivalentu plūsma no ieguldīšanas darbības
Neto naudas un naudas ekvivalentu plūsma

(384)
(384)

Pamata un samazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju
06.04.2017.26.06.2017.
Pamata un samazinātie zaudējumi uz akciju no pārtraucamām darbībām

(0.002) centi

36. Darījumi ar nekontrolējošo līdzdalību
Informācija par darījumiem ar nekontrolējošo līdzdalību
Papildus līdzdalības meitas sabiedrībā SIA „TER Properties” iegāde
2017.gada aprīlī notika papildus līdzdalības meitas sabiedrībā SIA „TER Properties” iegāde, kā rezultātā Koncerna
mātes sabiedrības līdzdalība meitas sabiedrībā palielinājās no 80% līdz 91.11%. Kopējā atlīdzība nekontrolējošai
līdzdalībai sastāda EUR 649 943 (naudā un kapitāla instrumenti). Iegādātas nekontrolējošās līdzdalības uzskaites
vērtība bija EUR 493 794. Koncerns pārtrauca nekontrolējošās līdzdalības atzīšanu un atzina pašu kapitāla, kas
attiecināms uz Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem, samazinājumu EUR 156 149 apmērā.

37. Darījumi ar saistītajām pusēm
Koncerna mātes sabiedrība
„Baltic RE Group” Koncernu kontrolē AS „Baltic RE Group”, kura ir reģistrēta pēc adreses Šķūņu iela 19, Rīga, LV1050, Latvija.
Koncerna mātes sabiedrības efektīvā līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā ir norādīta Piezīmē Nr. 4.
Augstākās vadības amatpersonu atlīdzība par darbu
Informācija par augstākās vadības amatpersonu atlīdzību par darbu ir sniegta Piezīmē Nr. 33.
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 Koncerns nav izveidojis nekādus uzkrājumus nedrošiem parādiem
saistībā ar summām, ko saistītās puses ir tam 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:

Citas saistītās puses

Galvenais vadības personāls

Saistītajām
pusēm
pārdotā
produkcija un
sniegtie
pakalpojumi

No saistītajām
pusēm
iegādātā
produkcija un
iegādātie
pakalpojumi

Saistīto pušu
parādi

2017.

827

388 738

197 277

9 620

2016.

173 838

197 953

79 759

38 944

2017.

-

2 390

-

-

2016.

-

4 873

-

-

31.12.2017.

31.12.2016.

13 000

13 000

13 000

13 000

31.12.2017.

31.12.2016.

Parādi
saistītajām
pusēm

Aizdevumi saistītajām pusēm

Citas saistītās puses
KOPĀ:
Aizņēmumi no saistītajām pusēm

Citas saistītās puses
KOPĀ:

118 400

-

118 400

-

38. Notikumi pēc pārskata gada beigām
Koncerna 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 Koncerna mātes sabiedrības un tās meitas
sabiedrību 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 sabiedrībām 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. Koncerna mātes sabiedrība turpina pildīt savas saistības pret AS „ABLV Bank” un 2018.gadā
veic aizņēmuma atmaksu pēc atmaksas grafika.
Akciju kapitāla palielināšana
2017.gada maijā Koncerna mātes sabiedrība ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumus par Koncerna mātes
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 Koncerna mātes 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.
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Tomēr, ņemot vērā to, ka Koncerna mātes sabiedrībai 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 Koncerna mātes sabiedrība plāno pieņemt galīgo lēmumu par Koncerna mātes
sabiedrības akciju kapitāla palielināšanu, emitējot 4 000 000 jaunas akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas
pārdošanas cenu EUR 1.10. Jaunās emisijas rezultātā AS „Baltic RE Group” akciju kapitāls tiks palielināts par EUR
4 400 000. Parakstītais jaunais AS „Baltic RE Group” akciju kapitāls pēc kapitāla palielināšanas pabeigšanas būs
EUR 29 000 000.
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī konsolidētā finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav
bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajā konsolidētajā 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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NEATKARIGU REVIDENTU ZIIYOJUMS

Akciju sabiedribas "Baltic
akcionEriem

RE

Group"

MEsu atzinums par konsolid€to

finaniu p6rskatu

Esam veikudi AS "Baltic RE Group", reg.Nr. 40t03716434 ("Sabiedribal un tas meitas
sabiedrlbu f'KoncernsJ pievienotaja- konsolidEtajd gada parskata ieWerta konsolidEtd
finandu parskata no 12. lidz 56. lapai revziju. Pievienotais finan5u parskats ietver:
. konsolideto finan5u st6vokJa parskatu 20t7. gada 31. decembri,
. konsolideto visapWeroSo ienakumu pdrskatu par gadu, kas nosledzds 20t7. gada
31. decembrl,
. konsolid€to paSu kapit6la izmairlu p6rskatu par gadu, kas nosledzds 2017. gada
31. decembri, ka arl
. konsolideto naudas plUsmas parskatu par gadu, kas nosl€dzds20L7. gada 31. decembrl,
. konsolidetE finanSu pa-rskata pielikumu, kas ietuer nozimlgus gramatvedibas uzskaites
principus un citu paskaidrojoSu informaciju.

M[suprat, pievienotais konsolidetais finan5u parskats sniedz patiesu un skaidru priekSstatu
par AS "Baltic RE Group" un tAs meitas sabiedrTbu konsolideto finansialo stdvokli 2077. gada
31, decembri un par to konsolidEtajiem darblbas finanSu rezultatiem un konsolideto naudas
plUsmu gada, kas nosledzds 20L7. gada 31. decembri, saskarlE ar Eiropas Savieniba
apstipri natajiem Sta rpta utiskajiem fi na n5u parskatu sta ndartiem.

Atzinuma pamatojums
AtbilstoSi Latvijas Republikas Revizijas pakalpojumu likumam f'Revizijas pakalpojumu
likums') mes veicam revlziju saskala ar Latvijas RepublikE atz-rtiem starptautiskajiem
revlzijas standartiem (SRS). MUsu pienakumi, kas noteikti Sajos standartos, ir turpmak
aprakstiti mUsu zi;rojuma sadaJ5 Revidenta atbildlba par konsolideta finaniu parskata
revizrju.

Mes esam neatkar-4gi no Koncerna saskapa ar Starptautiskas GramatveZu €tikas standartu
padomes izstrdddtd Profesionalu gramaWeZu Etikas kodeksa (SGESP kodekss) prasibam un
Revlzijas pakalpojumu likuma iekJautajdm neatkaribas praslbam, kas ir piemErojamas m[su
veiktajai konsolidEta- finan5u parskata revizijai LaWijas RepublikE. M€s, esam iev€roju5i ari
SGESP kodeksa un Rev2ijas pakalpojumu likuma noteiktos pErEjos profesionalds Etikas
principus un objektivitates prasibas.

MEs uzskatam,

ka musu iegutie

pamatojumu mUsu aEinumam.
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revizijas piera-d-rjumi dod pietiekamu

un

atbilstoSu

Ol;XifAdv*e
Ga

lvenie revizijas ja ut6j umi

Galvenie revizijas jaut6jumi ir tadi jautajumi, kas, pamatojoties uz musu profesionalo
spriedumu, parskata perioda konsolidEtd finan5u pErskata revizij6 bija visnozimigdkie. Sie
jautEjumi kopum5 tika apskatlti konsolidEtd finan5u pdrskata revlzijas kontekstE, kd arl
sagatavojot atzinumu par 5o konsolideto finanSu p5rskatu, tdp€c atsevi5llu atzinumu par
Siem jaut6jumiem mes neizsakSm,
Mes esam noteikuSi zemak min€tos jautajumus ka galvenos jautdjumus, par kuriem ir
j5sniedz informacija mUsu zigojumS:
Nematerialas vertrbas noveftejums

Koncerna konsolidetais finaniu stavok/a Veikto procedUru ieWaros, cita starpd:
parskaB 2017. gada 31. decembrl ietver
nematerialo vdrtrbu ar uzskaites v€rtrbu EUR . izvertEj6m metodologiju, kura tika
izmantota, lai apr6!ndtu nemateridlas
8 856.8 tjkst. Nemateridla vdftrba ir
v€rtlbas atgustamo vertibu, jo lpa5i to,
attiecindma uz Koncerna naudu ienesoiam
kas attiecas uz prognoz€to iepemumu
vienrbam (NIV), kuras rr Koncerna
pieaugumu un peJpas normu;

ar

Eiropas Savientbd
apstiprinatajiem Starptautiskajiem finaniu

sabiedrrbas. Saskapa-

pdrskatu standartrem, Koncernam ir
pienakums katru gadu pdrbaudrtl

.

ir

nematerialas verttbas samazinaia nos.

Pielikuma 5. pieztme 36. lapa-.

NemateriSlds vErtibas atgustamas v€ftibas
novertejums prasa b[tiskus vert€jumus,
nosakot NIV ndkotnes darbibu, izmantojot
diskontEtEs naudas plUsmas metodi, kuras
galvenie ievaddati, piemeram, diskonta
likme, paredzamie nakotnes ieqemumi un
peJ;ras norma ir atkar-4gi no bUtiskiem vadlbas
vdft€jumiem un aplesem. Tas, vai iekS€jie
drEjie ievaddati, kurus izmantoja

vai

Koncerns, lai aprE[indtu nemateriSlas
vertlbas atgUstamo vertibu, ir balstlti uz
pamatotam un atbilstoSdm aplEsEm, pras-tja
mUsu ipaSu uzmanibu revizija.

uz

pieejamiem ievaddatiem, piemEram,
attiecibd uz aizgemumu un diskonta

Atsauce uz konsolideto finaniu parskatu:

22. lapa (grdmatvedibas politika) un

salidzindjdm ievaddatus ar datiem, kas
pieejami no ErEjiem avotiem, kur
Koncerns
balst-rjies
tirg0

likmEm;

.

salidzindjdm datus, kuri tika izmantoti
modeli,
Koncerna vadibas
apstiprinEto budZetu un stratE(iju un

ar

izvErt€jdm Koncerna budZeta
veidoianas procesa vesturisko
precizitati, salldzinot iepriekS6jo gadu
faktiskus iepemumus un pejpas normu,
ar budZetu;

.

nov6rtejdm pierlEmumus

un apl€ses,

kuras tika izmantotas modell
(piemdram ,
izbeigianas periodu,
apgrozama kapitdla ieguld-rjumus un
kapitala izdevumus), lai aprE(indtu
nematerialas veftibas

atgustamo
v6rtTbu, gemot vera mUsu izpratni par
Koncerna darbTbu un ekonomisko vidi.
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Zi4oSana par citu informdciju
Par citu informaciju atbild Sabiedribas vadiba, Citu inform5ciju veido:

o
.
.
.

vispar€ja informacija par Sabiedrlbu un Koncernu, kas sniegta pievienotajd
konsolidetajd gada parskatd 3.-5, lapa,
vadibas zirlojums, kas sniegts pievienotaja konsolid€tajd gada pdrskat5 6,-10. lapa,
pazinojums par vadibas atbildibu, kas sniegts pievienotajd konsolidEtajd gada
pdrskatd 11. lapa,
pazilojums par korporatTvo parvaldlbu, kas sagatavots ka atseviSlg konsolideta gada
parskata sast5vdaJa, noradot vadibas ziqojumd majaslapas adresi interneta, kur
pazir;rojums par korporatlvo pdrvaldibu ir publiski pieejams elektroniskd veid6.

finaniu parskatu neattiecas uz konsolidEtajd gada parskata
iewefto citu informaciju, un mes nesniedzam par to nekada veida apliecindjumu, izpemot to
ka noradTts mUsu zinojuma sada,la tJz citu informaciju attiecindmas citas zipoianas prasibas
saska;ra ar Latvijas Republikas tieslbu aktu prasrbam.
MUsu atzinums par konsolideto

Saistlbd ar konsolidEtd finan5u parskata reviziju mUsu pienakums ir iepazTties ar citu
informaciju un, to darot, izveftet, vai 5i cita informEcija b[tiski neatS(iras no konsolid6t6
finaniu p6rskata informacijas vai no mUsu zinaSandm, kuras m€s ieguvam revizijas gaita, un
vai tE nesatur cita veida b[tiskas neatbilstibas.

Ja, balstoties uz veikto darbu un pemot vera revlzijas laikd gUtds zipas un izpratni par
Koncernu un ta darbibas vidi,.m€s secinam, ka citd informdcijd ir bUtiskas neatbilstTbas,
mUsu pienakums ir zi;rot par 56diem apstdkJiem. M[su uzmanlbas loka nav nakuSi apstakJi,
par kuriem bOtu jdzirlo.

Uz citu informiciju attiecin-mas citas zigo5anas prasibas saskalS ar LaWijas
Republikas tiesibu aktu prasib6m
Papildus SRS noteiktam prasibam, saskala ar Revizijas pakalpojumu likumu m[su
pienakums ir sniegt viedokli, vai Vadibas zir;rojums ir sagatavots daska;rd ar ta sagatavoSanu
reglament€joSE normatTva akta, Gada p5rskatu un konsolideto gada parskatu likuma,
prasibam.
Pamatojoties vienlgi uz m[su revTzijas ietvaros veiktaj6m procedUram, mUsuprat:

.

Vadlbas zipojumd par parskata gadu, par kuru ir sagatavots konsolid€tais finan5u
parskats, sniegta informacija atbilst konsolidetajam finan5u parskatam, un

.

Vadibas zinojums ir sagatavots saskapa ar Gada p5rskatu un konsolid6to gada
parskatu likuma praslb5m,

Saskapa ar Revlzijas pakalpojumu likumu m[su pienakums ir ari sniegt viedokli, vai
pazilojum6 par korporatlvo parvaldibu ir sniegta informacija saskapa ar Latvijas Republikas
FinanSu instrumentu tirgus likuma ("Finan5u instrumentu tirgus likums') 56,2 panta treSajd
daJd noteiktajdm prasibam.
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MUsuprat, pazipojumd par korporatlvo parvaldibu ir sniegta inform5cija saskarlS ar FinanSu
instrumentu tirgus likuma 56.2 panta treSajd daJE noteiktajdm prasTb6m.

Vadibas

un personu, kur5m uzticEta

konsol id6to finan5u

pd

Koncerna p5rraudziba, atbildiba par

rskatu

Vadiba ir atbildiga par tada konsolidEtd finaniu parskata, kas sniedz patiesu un skaidru
priekistatu, sagatavoSanu saskarla ar Eiropas Savienlba apstiprin6tajiem Starptautiskajiem
finan5u parskatu standaftiem, ka arl par tadas ieGEjEs kontroles sistemas uzture5anu, kada
saskar;ra ar vadibas viedokli ir nepiecieSama, lai b0tu iespEjams sagatavot konsolid6to
finan5u parskatu, kas nesatur ne krapSanas, ne kJ[das deJ izraisitas bUtiskas neatbilstlbas.
Sagatavojot konsolideto finaniu parskatu, vadlbas pienakums ir izvertet Koncerna speju
turpinat darbibu, p€c nepiecieSamlbas sniedzot informaciju par apstdkJiem, kas saistlti ar
Koncerna spEju turpindt darbibu un darbTbas turpinadanas principa piemEroSanu, ja vien
vadiba nepl5no Koncerna likviddciju vai ta darblbas izbeigSanu, vai arT tai nav citas redlas
alternatTvas ka Koncerna likviddcija vai darbibas izbeigSana.
Personas, kuram uzticeta Koncerna parraudziba, ir atbildigas par Koncerna finaniu p-rskata
sagatavoSanas procesa uzraudzlbu.

Revidenta atbildiba par konsolid6*i finan5u pdrskata reviziju
M[su mEr[is ir iegUt pietiekamu parlieclbu par to, ka konsolidetais finan5u pdrskats kopuma
nesatur kJ0das vai krEpSanas d€J izraisltas bUtiskas neatbilstibas, un sniegt revidentu
zirlojumu, kura izteikts atzinums, Pietiekama p5rlieciba ir augsta lTmepa parliecTba, bet tE
negarante, ka revizija, kas veikta saskarla ar SRS, vienmer tiks atkldta butiska neatbilstlba,
ja tEda pastav. Neatbilstibas var rasties kr6pSanas vai kJUdas d€J, un t6s ir uzskatdmas par
bUtiskam, ja var pamatoti uzskat-rt, ka tas katra atseviS[i vai visas kopa var€tu ietekm6t
saimnieciskos lemumus, ko lietotdji pienem, balstoties uz 5o konsolidEto finan5u parskatu.

Veicot revlziju saskapa ar SRS, visa revlzijas procesa gaitd mEs izdaram profesionElus
spriedumus un saglabajam profesionalo skepticismu. Mes ari:

.

identificejam un izvertejam riskus, ka konsolid€tajd finan5u parskata varEtu b[t
krdpSanas vai kJUdas dEJ izraisltds bUtiskas neatbilstTbas, izstraddjam un veicam
revlzijas procedUras 5o risku mazinaSanai, ka ari iegustam revizijas pierad-tjumus, kas
sniedz pietiekamu un atbilstoSu pamatojumu m[su atzinumam. Risks, ka netiks
atkldtas b[tiskas neatbilsUbas krapianas deJ, ir augstaks nekd risks, ka netiks
atklatas kJ[das izraisltas neatbilstibas, jo krapSana var ieilert 5lepenas norunas,
dokumentu viltoSanu, informacijas neuzradiSanu ar nodomu, informacijas nepatiesu
atspogujo5anu vai iekSEjas kontroles pdrkapumus;

.

iegUstam izpratni par iekiEjo kontroli, kas ir b[tiska revlzijas veikianai, lai izstrEddtu
konkretajiem apstdkJiem atbilstodas revizijas proceduras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Koncerna iekSejas kontroles efektivit5ti;

.

izv€rtejam pielietoto gramatuedlbas politiku atbilstlbu un gramatvedibas apleSu un
attiecig5s vadibas uzradTtas informacijas pamatotibu;
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.

izdaram secinajumu par vadibas piemerota darbibas turpinaSanas principa atbilstibu,
un, pamatojoties uz iegUtajiem revizijas pierdd-ljumiem, par to, vai pastdv butiska
nenoteiktiba attieciba uz notikumiem vai apstakjiem, kas var radit nozlmlgas Saubas
par Koncerna speju turpinat darbibu. Ja mes secindm, ka bUtiska nenoteiktiba
pastav, revidentu zirlojuma tiek versta uzmaniba uz konsolidEtaj6 finan5u pdrskatd
sniegto informaciju par Siem apstakJiem, vai, ja Sada informdcija nav sniegta, mes
pamatoti
sniedzam modificEtu atzinumu. Musu secinajumi
revlzijas
pierad-rjumiem, kas ieg[ti lidz revidentu zipojuma datumam. Tomer nakotnes
notikumu vai apstdkJu ietekm€ Koncerns savu darblbu var paftraukt;

ir

ar

.

izvertejam vispareju konsolidEtd finan5u parskata strukt[ru un saturu, ieskaitot
atklSto informaciju un skaidrojumus pielikuma, un to, vai konsolidetais finan5u
parskats patiesi atspoguJo parskata pamata esoSos dar-ljumus un notikumus;

.

iegOstam pietiekamus un atbilstoSus revizijas pierdd-tjumus par Koncerna sabiedrlbu
finan5u informaciju ar merlSi sniegt atzinumu par konsolideto finan5u parskatu. MEs
esam atbildigi par Koncerna revlzijas vadibu, parraudzibu un veikSanu, M€s paliekam
pilnlbE atbildigi par m[su revidentu atzinumu.

MEs sazinamies ar personam, kurdm uzticeta Koncerna parraudzlba, uf,, cita starpa,
sniedzam informdciju par planoto revlzijas apjomu un laiku, ka arl par svangiem revlzijas
noverojumiem, tajS skaitd par b[tiskiem iekSEjds kontroles tr[kumiem, kddus mEs
identificEjam revizijas laika.
Personam, kuram uzticeta Koncerna parraudziba, mEs sniedzam pazigojumu par to, ka m€s
esam izpild-lju5i saistoSds Etikas prasTbas attiecib6 uz neatkarTbu un objektivit5ti, un lai
sniegtu informaciju par visdm attiecibam un citiem apst6kJiem, kurus varetu pamatoti
par
uzskatlt par tadiem, kas varetu ietekm€t mUsu neatkaribu, un, ja nepiecieSams
droSibas pasakumiem Sadas ietekmes ierobeZoianai.

-

No visiem jautdjumiem, par kuriem esam zirlojuSi personam,' kuram uzticeta Koncerna
parraudziba, nosakdm tos jautajumus, kurus uzskatdm par visbUtiskEkajiem p6rskata
perioda konsolidEt5 finan5u parskata revizijai un kas tddEJ uzskatami par galvenajiem
revizijas jaut6jumiem. Mes izklastam 5os jautdjumus revidentu ziqojum6, izpemot, ja tiesibu
aktos liegts publiskot Sddu informaciju, ka ari, izpemot tos Joti retos gad-rjumus, kad
uzskat6m, ka attieclgais jautdjums nav uzradams mUsu ziqojuma, jo ir pamatoti paredzams,
ka sabiedrlbas intere5u ieguvums no Sadas informacijas publiskoSanas neatsv€rtu tds
izpauSanas dEJ raduS6s negativas sekas.

Citi pazi4ojumi un apstiprin6jumi, kas ieklaujami revidentu ziqrojumd saskagd ar
Latvijas Republikas un Eiropas Savienibas normativo aktu prasib6m sniedzot
revizijas pakalpojumus Sabiedribdm, kas ir sabiedriskas nozimes struktfrras
20t7. gada 28. aprili personas, kuram uzticeta Koncerna parvaldlba, iecela mUs, lai m€s
veiktu AS "Baltic RE Group" Koncerna konsolidEtd finaniu parskata par gadu, kas nosledz6s
2017. gada 31. decembrl, revlziju. KopEjais nepaftrauktais mUsu revlzijas uzdevumu
sniegSanas termipS ir 2 gadi, un tas ieWer parskata periodus, sdkot no gada, kurS nosledzds
20L6. gada 31, decembrl un beidzot ar gadu, kurS nosledzds20tT. gada 31. decembri,
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MEs apstiprinam, ka:

o

mUsu revidentu atzinums saskan ar papildu zinojumu, kas tika iesniegts Koncerna
Revlzijas komitejai;

.

ka noradits Revizijas pakalpojumu likuma 37.6 panta, mEs neesam

Koncernam
snieguSi ar revlziju nesaistitus aizliegtus pakalpojumus (NRP), kas minEti ES Regulas
(ES) Nr. 537120t4 5. panta 1. punktd. Veicot reviziju, mes saglabdj6m neatkarlbu no
revid€td Koncerna.

Revlzijas projekta, kura rezultdtE tiek sniegts 5is neatkarl,gu revidentu zilojums, atbildTgd
zvErinatd revidente ir Marija Jansone.

SIA "Nexia Audit Advice"

Zverin6tu revidentu komercsabiedriba, licences Nr.
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Andrejs Ponomarjovs

Vald€s locekle,
atbildigd zverinata revidente,
sertifikdta Nr. 25

Valdes priekisEdEtdjs,
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Rigd, LaWija
2018. gada 27. apnli
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