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Informācija par Sabiedrību 

 

Sabiedrības nosaukums VAS „Latvijas Pasts” 

  

Sabiedrības juridiskais statuss Valsts akciju sabiedrība 

  

Reģistrācijas numurs, vieta un 

datums 

40003052790 

Rīga, 1992. gada 9. janvāris 

2004. gada 1. novembrī veikta pārreģistrācija Komercreģistrā un 

juridiskā statusa maiņa  

  

Adrese Lidosta „Rīga” 

Ziemeļu iela 10 

Mārupes pagasts, Rīgas rajons 

LV-1000, Latvija 

  

Akciju turētāja pilns nosaukums un 

adrese 

 

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 

Gogoļa iela 3  

Rīga, LV-1743, Latvija 

  

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi un  Dainis Liepiņš – Padomes priekšsēdētājs (kopš 17.01.2008.) 

ieņemamie amati Benita Margēviča – Padomes priekšsēdētāja vietniece (kopš 

15.04.2004.) 

 Arnis Pļaviņš – Padomes loceklis (kopš 15.04.2004.) 

 Aivars Smagars – Padomes loceklis (kopš 15.04.2004.) 

 Andris Pauls - Pāvuls – Padomes loceklis (kopš 19.09.2005.) 

 Juris Saratovs – Padomes loceklis (kopš 26.02.2008.) 

 Anda Ozola – Padomes locekle (kopš 27.12.2006.) 

 Juris Radzevičs – Padomes priekšsēdētājs (līdz 11.01.2008.) 

 Ivonna Allere – Padomes locekle (līdz 26.02.2008.) 

Inta Rozenšteine – Padomes locekle (līdz 26.02.2008.) 

Jānis Straume – Padomes loceklis (līdz 26.02.2008.) 

 Jānis Teterovskis – Padomes loceklis (līdz 18.02.2008.) 

 Ramona Pitena – Padomes locekle (līdz 26.02.2008.) 

  

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi un   

ieņemamie amati Ivars Krauklis – Valdes priekšsēdētājs (kopš 18.02.2008) 

 Juris Bērziņš – Valdes loceklis (kopš 14.02.2008) 

 Arnis Kalveršs – Valdes loceklis (kopš 14.02.2008.) 

 Raitis Avots – Valdes loceklis (kopš 14.02.2008.) 

 Līga Antāne – Valdes locekle (kopš 30.08.2004.) 

 Gints Škodovs – Valdes priekšsēdētājs (līdz 17.02.2008.) 

 Ieva Rozenberga – Valdes locekle (līdz 31.01.2008.) 

 Jānis Pitrāns – Valdes loceklis (līdz 14.02.2008.) 

 Miks Stūrītis – Valdes loceklis (līdz 29.08.2007.) 

  

Pārskata gads 2007. gada 1. janvāris – 31. decembris 

  

Iepriekšējais pārskata gads 2006. gada 1. janvāris – 31. decembris 

  

Revidenta un atbildīgā zvērināta 

revidenta vārds un adrese 

Deloitte Audits Latvia SIA 

Komercsabiedrības licence Nr. 43 

Grēdu iela 4a 

Rīga, LV-1019 

Latvija 

 

Jelena Mihejenkova 

Zvērināta revidente  

Sertifikāts Nr. 166 
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Vadības ziņojums 

Starptautiskā līmenī 2007. gadā pasta nozari, un arī Latvijas Pastu, ietekmēja galvenokārt tādi faktori kā 

gaidāmā tirgus liberalizācija, informācijas tehnoloģiju arvien pieaugošais pielietojums gan sadzīvē, gan pasta 

biznesa procesos, kā arī pasta pakalpojumu globalizācija. Vispārējā ekonomikas izaugsmes tempu 

samazināšanās, kā arī energoresursu tirgus svārstības un darbaspēka izmaksu kāpums ir likuši pasta nozares 

uzņēmumiem visā pasaulē īpašu uzmanību pievērst efektivitātes uzlabošanas iespējām.  

 

Uzņēmuma darbība pārskata gadā 

Arī Latvijas ekonomiskā situācija – izaugsmes palēnināšanās, straujais inflācijas līmeņa pieaugums, ko 

galvenokārt izraisa darbaspēka aizplūšana, energoresursu cenu kāpums, kā arī atalgojuma līmeņa pieaugums, 

ir negatīvi ietekmējuši Latvijas Pasta darbības rezultātus 2007. gadā. 

 

Latvijas Pasta ieņēmumi 2007. gadā sasniedza 44,108 miljonus latu, kas ir par 5,763 miljoniem latu jeb 15% 

vairāk nekā 2006. gadā, kad ieņēmumi veidoja 38,345 miljonus latu. Ieņēmumu pieaugumu lielākoties 

veidoja Pasta norēķinu sistēmas pakalpojumu ieņēmumu dubultošanās, eksprespasta sūtījumu ieņēmumu 

pieaugums par 59%, kā arī paku sūtījumu un dažādu preču mazumtirdzniecības apjomu palielināšanās 

(pieaugums attiecīgi par 24% un 30%, salīdzinot ar 2006. gadu). Vēstuļu korespondences ieņēmumi, 

salīdzinot ar 2006. gadu, palielinājās par 7% un sasniedza 20 265 337 latus. 

 

Savukārt, saimnieciskās darbības izdevumi, salīdzinot ar 2006. gadu, ir pieauguši par 13,794 miljoniem latu, 

sasniedzot 58,354 miljonus latu. Izdevumu pieaugumu galvenokārt ietekmēja izdevumi darbinieku sociālās 

labklājības līmeņa paaugstināšanai – darbinieku atalgojums un sociālās garantijas, kopējais cenu līmeņa 

kāpums valstī, kas būtiski ietekmēja pakalpojumu ražošanas izmaksas, kā arī investīcijas pakalpojumu 

attīstībā, tai skaitā, ievērojamas investīcijas sertifikācijas pakalpojumu sistēmas izveidē un uzturēšanā. 

 

2007. gadā Latvijas Pastam saimnieciskās darbības rezultātā radās bruto zaudējumi 9,263 miljonu latu 

apmērā, kas ir par 7,852 miljoniem latu vairāk nekā 2006. gadā, kad Latvijas Pasta bruto zaudējumi bija 

1,411 miljonu latu apmērā. 

 

Galvenie iemesli, kas izraisīja straujo uzņēmuma finanšu situācijas pasliktināšanos un ievērojamos 

zaudējumus 2007. gadā, ir saistīti gan ar neveiksmīgi īstenoto pakalpojumu attīstību, kā rezultātā nav 

nodrošināts pietiekami straujš, veiktajām investīcijām atbilstošs ieņēmumu pieaugums, gan būtisko izmaksu 

pieaugumu, ko ietekmēja tādi faktori kā kopējā valsts ekonomiskā situācija, darbaspēka izmaksu pieaugums 

2007. gada oktobrī vidēji par 25% paaugstinot darbinieku atalgojuma līmeni, kā arī neefektīvā un lēnā IT 

projektu virzība, kas nav ļāvusi straujāk uzlabot uzņēmuma darbības procesus, to efektivitāti un nodrošināt 

plānoto izmaksu samazinājumu. 

 

Papildu slogu radīja arī infrastruktūras nodrošināšana lauku teritorijās, uzturot ap 700 pasta nodaļu lielu, visu 

valsti aptverošu tīklu, kas nav ekonomiski pamatots un ik gadu rada Sabiedrībai ievērojamus zaudējumus. 

Papildus tam, Latvijas Pasts turpina pildīt vēsturiski saglabāto sociālo funkciju, kā rezultātā iedzīvotājiem 

visā valstī tiek nodrošināta tādu sociāli nozīmīgu pakalpojumu sniegšana, kā preses izdevumu piegāde, 
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maksājumu iekasēšana, pensiju piegāde u.c. Turklāt Latvijas Pasts, ievērojot šo pakalpojumu sociālo 

nozīmīgumu un iedzīvotāju maksātspēju, tos sniedz par visiem iedzīvotājiem pieejamām cenām, kas ir 

zemākas nekā pakalpojuma pašizmaksa, taču Sabiedrībai netiek kompensēti šo pakalpojumu sniegšanas 

rezultātā radītie zaudējumi. Tā rezultātā Sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas 2007. gadā pieauga 

ievērojami straujāk nekā ieņēmumi, radot ievērojamus zaudējumus. 

 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

2008. gada 18. februārī, atkāpjoties līdzšinējai Sabiedrības vadībai, tika apstiprināta jauna VAS „Latvijas 

Pasts” valde 5 cilvēku sastāvā: valdes priekšsēdētājs Ivars Krauklis, valdes locekļi: Juris Bērziņš, Raitis 

Avots, Arnis Kalveršs un Līga Antāne. Jaunā Latvijas Pasta vadība ir apzinājusi esošo Sabiedrības situāciju 

un izstrādājusi turpmākās darbības modeli un attīstības plānu, kā arī ir uzsākta aktīva šī plāna realizācija. 

 

Latvijas Pasta attīstības plāns paredz koncentrēšanos uz Sabiedrības pamatdarbības veidu – piegādes 

pakalpojumu nodrošināšanu; Pasta Bankas izveidi, lai samazinātu pasta nodaļu tīkla radītos zaudējumus; 

sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, nododot tos citai institūcijai; eksprespasta nodalīšanu, 

izveidojot atsevišķu uzņēmumu; piegādes procesu optimizāciju, ieviešot jaunu piegādes infrastruktūru, kā arī 

sūtījumu apstrādes procesos izmantojot šķirošanas iekārtas; kā arī Sabiedrības administratīvo resursu 

samazināšanu un restrukturizāciju, atbilstoši biznesa modelim. 

 

2008. gada februārī, noslēdzoties Satiksmes ministrijas rīkotajam konkursam par stratēģiskā partnera piesaisti 

Pasta Bankas izveidē, tika izvēlēts potenciālais Pasta Bankas investors un Latvijas Pasta stratēģiskais 

partneris – SIA „Mono”, ar kuru tiek risinātas pārrunas par sadarbības nosacījumiem. 

 

Latvijas Pasts Pasta Bankas izveidei plāno nodalīt pasta nodaļu tīklu, izveidojot saistīto uzņēmumu – AS 

„Latvijas Pasta Nodaļu Tīkls” un nododot to Pasta Bankas rīcībā. Latvijas Pasta ieguldījums Latvijas Pasta 

Nodaļu Tīklā veidos 10% uzņēmuma pamatkapitāla jeb aptuveni 200 000 latu, kas tiks ieguldīti naudas veidā. 

Pasta Bankai uzsākot darbību, Latvijas Pasts pārtrauks finanšu pakalpojumu sniegšanu. 

 

2008. gada 1. aprīlī Ministru kabinets nolēma piešķirt VAS „Latvijas Pasts” kompensāciju par preses 

izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītajiem zaudējumiem 4,094 miljonu latu 

apmērā, kā arī atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par to, ka Latvijas Pasts neturpinās sertifikācijas 

pakalpojumu sniegšanu. 

 

Uzņēmuma reorganizācijas ietvaros 2008. gada aprīlī ir likvidēta reģionu struktūra, pārskatīti un samazināti 

atbalsta struktūrām nepieciešamie resursi, kā arī ieviesta jauna organizatoriskā struktūra. 

 

2007. gada decembrī tika noslēgts 18 miljonu eiro kredītlīnijas līgums ar AS „Parex banka”. 2008. gada aprīlī 

noslēdzās iepirkuma procedūra par ilgtermiņa aizdevuma piesaisti, ar mērķi refinansēt Latvijas Pasta 

līdzšinējās saistības un nodrošināt uzņēmuma izstrādātā biznesa plāna pasākumu izpildi. Iepirkuma 

procedūras rezultātā tika izvēlēts aizdevuma izsniedzējs – AS „Parex banka”. Saskaņā ar noslēgtā līguma 

nosacījumiem, Latvijas Pasts ir saņēmis aizdevumu 21 miljona eiro apmērā uz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām 

pagarināt līguma darbības termiņu uz 10 gadiem, kā arī palielināt aizdevuma limitu līdz 36 miljoniem eiro. 
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Papildus saistībām pret Parex banku, Latvijas Pasts ir noslēgusi līgumus ar AS „Latvijas Krājbanka” par 

aizņēmumu 6 miljonu eiro apmērā saņemšanu, ko veido 2007. gada decembrī piešķirtā kredītlīnija 3 miljonu 

eiro apmērā un 2008. gada aprīlī saņemtais īstermiņa aizdevums 3 miljonu eiro apmērā. Šo saistību dzēšanas 

termiņš ir 2008. gada oktobris. 

 

2008. gada 28. maijā Latvijas Republikas valdība atbalstīja Latvijas Pasta vadības izstrādāto „VAS „Latvijas 

Pasts” biznesa plānu 2008.-2010.gadam”, kas paredz pasākumus Sabiedrības finansiālās situācijas 

stabilizācijai un pozitīva saimnieciskās darbības rezultāta sasniegšanai. 

 

2008. gada 11. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja Latvijas Pasta izstrādāto 

pakalpojumu pašizmaksas aprēķina metodiku, pēc kuras tiks sagatavots un līdz 1. septembrim izskatīšanai 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegts jaunais pasta pakalpojumu tarifu projekts. 

 

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šā ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi 

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu.  

 

 

    

Ivars Krauklis   Juris Bērziņš   Arnis Kalveršs 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes loceklis   Valdes loceklis 

   

   

Raitis Avots   Līga Antāne      

Valdes loceklis   Valdes locekle 

 

    

 

Rīgā, 2008. gada  2. jūlijā 

 

 

Gada pārskatu apstiprinājusi kārtējā akcionāru sapulce 2008. gada 29. jūlijā 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Zinta Zālīte-Rukmane 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. gadu 

 

  

Pielikums 

 

2007 

  

2006 

  Ls  Ls 

     

Neto apgrozījums 1 44 108 253  38 345 252 

     

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (53 370 876)  (39 756 149) 

     

Bruto zaudējumi  (9 262 623)  (1 410 897) 

     

Pārdošanas izmaksas 3 (908 789)  (1 194 723) 

     

Administrācijas izmaksas 4 (3 810 631)  (3 338 902) 

     

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 687 269  1 328 101 

     

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 6 (264 191)  (270 376) 

     

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas 

sabiedrību kapitālā 7 193 559  80 911 

     

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 97 123  192 458 

     

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 (657 297)  (227 497) 

     

Zaudējumi pirms nodokļiem  (13 925 580)  (4 840 925) 

     

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 10  -   - 

     

Atliktais nodoklis 10 -  - 

     

Pārējie nodokļi 11 (105 315)  (35 286) 

     

Pārskata gada zaudējumi  (14 030 895)  (4 876 211) 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 25. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2007. gada 31. decembrī  (1) 

 

 Pielikums    

  31.12.2007.  31.12.2006. 

        Ls        Ls 

Aktīvs     

Ilgtermiņa ieguldījumi 

    Nemateriālie ieguldījumi: 

    

      Patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības  385 466  387 698 

      Avansa maksājumi par nemateriālajiem       

ieguldījumiem 

 

4 059 532  3 864 305 

    Nemateriālie ieguldījumi kopā: 12 4 444 998  4 252 003 

     

Pamatlīdzekļi:     

Zemes gabali, ēkas, būves  18 281 406 o 18 349 770 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos  1 199 693  970 927 

Iekārtas un mašīnas  13 886  15 912 

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  7 418 335  6 627 763 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 

celtniecības objektu izmaksas 

  

1 408 805 

  

2 909 975 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  43 853  196 893 

Pamatlīdzekļi kopā: 13 28 365 978  29 071 240 

     

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 14 625 750  625 750 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:  625 750  625 750 

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  33 436 726  33 948 993 

     

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  327 083  247 421 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 15 478 403  489 757 

Avansa maksājumi par precēm  38 671  91 673 

Krājumi kopā:  844 157  828 851 

     

Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi 16 9 224 149  7 513 949 

Radniecīgo sabiedrību parādi 29 (c) 33 281  23 607 

Citi debitori 17 499 562  222 845 

Nākamo periodu izmaksas 18 530 505  569 848 

Uzkrātie ieņēmumi 19 2 088 787  1 495 502 

Debitori kopā:  12 376 284  9 825 751 

     

Nauda un naudas ekvivalenti 20 24 045 963  20 750 350 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  37 266 404  31 404 952 

     

Aktīvu kopsumma  70 703 130  65 353 945 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 25. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2007. gada 31. decembrī  (2) 

 

 Pielikums    

  31.12.2007.  31.12.2006. 

        Ls        Ls 

Pasīvs     

Pašu kapitāls:     

Akciju kapitāls  21 6 569 293  6 569 293 

Speciālā rezerve  18 623 959  18 623 959 

Nesegtie zaudējumi:      

a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi    (6 380 903)   (1 504 692) 

b) pārskata gada nesegtie zaudējumi  (14 030 895)  (4 876 211) 

Pašu kapitāls kopā:  4 781 454  18 812 349 

     

Ilgtermiņa kreditori:     

Nākamo periodu ieņēmumi 22 3 982 751  4 006 479 

  3 982 751  4 006 479 

Īstermiņa kreditori:     

Aizņēmumi no kredītiestādēm 23 12 650 472  - 

No pircējiem saņemtie avansi  1 127 892  458 344 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  4 385 006  2 812 069 

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 29 (d) 199 804  204 504 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas    

obligātās iemaksas 24 1 031 225  1 277 696 

Pārējie kreditori 25 1 827 966  1 441 505 

Nākamo periodu ieņēmumi 22 118 977  111 277 

Uzkrātās saistības 26 3 899 526  3 486 307 

Pasta norēķinu sistēmas kontu īpašnieki  17 868 359  14 958 583 

Klientu uzdevumā izmaksājamās summas  18 829 698  17 784 832 

Īstermiņa kreditori kopā:  61 938 925  42 535 117 

     

Kreditori kopā:  65 921 676  46 541 596 

     

Pasīvu kopsumma  70 703 130  65 353 945 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 25. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2007. gadu 

 

 Akciju  

kapitāls 

Speciālā 

rezerve 

Nesegtie 

zaudējumi 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls 

     

Atlikums 2005. gada 31. decembrī 6 563 933 18 623 959 (1 504 692) 23 683 200 

     

Palielināts pamatkapitāls 5 360 - - 5 360 

 

Pārskata gada zaudējumi 

 

- 

 

- 

 

(4 876 211) 

 

 (4 876 211)  

     

Atlikums 2006. gada 31. decembrī 6 569 293 18 623 959 (6 380 903) 18 812 349 

     

 

Pārskata gada zaudējumi 

 

- 

 

- 

 

(14 030 895) 

 

(14 030 895)  

     

 

Atlikums 2007. gada 31. decembrī 6 569 293 

 

18 623 959 (20 411 798) 4 781 454 

 

 

Pielikumi no 12. līdz 25. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Naudas plūsmas pārskats par 2007. gadu  

 Pielikums    

  2007  2006 

        Ls        Ls 

     

Pamatdarbības naudas plūsma      

Zaudējumi pirms nodokļiem  (13 925 580)  (4 840 925) 

Korekcijas:     

Nolietojums un amortizācija 12; 13 4 575 396  2 103 495 

peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas 5 (121 048)  (554 432) 

ieņēmumi no dividendēm 7 (193 559)  (80 911) 

procentu ieņēmumi 8 (97 123)  (192 458) 

procentu izmaksas 9 520 797  57 199 

  (9 241 117)  (3 508 032) 

Korekcijas:     

Pircēju un pasūtītāju parādu un pārējo debitoru 

palielinājums 

  

(2 531 813) 

  

(4 500 878) 

Krājumu atlikumu (palielinājums) / samazinājums  (15 306)  819 651 

Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 

palielinājums  

 

 6 314 831  17 415 784 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma  (5 473 405)  10 226 525 

Procentu maksājumi  (520 797)  (57 199) 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi  -  (5 990) 

Pārējie nodokļi 24 (102 706)  (39 515) 

Pamatdarbības neto naudas plūsma  (6 096 908)  10 123 821 

     

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma      

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde  (3 734 012)  (14 422 459) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas  185 379  698 105 

Ieguldījumi termiņnoguldījumos  -  (1 000 015) 

Saņemtie termiņnoguldījumi  -  6 395 455 

Saņemtie procenti  97 123  192 458 

Saņemtās dividendes  193 559  80 911 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   (3 257 951)  (8 055 545) 

     

Finansēšanas darbības naudas plūsma      

Saņemtie aizņēmumi 23 12 650 472  - 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   12 650 472  - 

     

Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata 

gadā 

 3 295 613 

  2 068 276 

     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  20 750 350  18 682 074 

     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 20 24 045 963  20 750 350 

 

Pielikumi no 12. līdz 25. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Pielikums 

Grāmatvedības politika 

 

(a) Informācija par Sabiedrību 

VAS „Latvijas Pasts” juridiskā adrese ir Lidosta „Rīga”, Ziemeļu iela 10, Mārupes pagasts, Rīgas rajons. 

Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003052790. Sabiedrības vienīgais 

akciju turētājs ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Sabiedrības valdes locekļi finanšu pārskatu 

parakstīšanas brīdī ir Ivars Krauklis (Valdes priekšsēdētājs), Juris Bērziņš (Valdes loceklis), Līga Antāne 

(Valdes locekle), Arnis Kalveršs (Valdes loceklis),  Raitis Avots (Valdes loceklis).  

 

(b)  Vispārīgie principi 

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu 

likumu” un atbilstoši obligāti piemērojamajiem Latvijas grāmatvedības standartiem. Šī gada pārskata 

sastādīšanā piemēroti šādi Latvijas grāmatvedības standarti (LGS): 1. LGS „Finanšu pārskatu sagatavošanas 

pamatnostādnes”, 2. LGS „Naudas plūsmas pārskats”, 3. LGS „Notikumi pēc bilances datuma”, 4. LGS 

„Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas”, 5. LGS 

„Ilgtermiņa līgumi”, 6. LGS „Ieņēmumi”, 7. LGS „Pamatlīdzekļi” un 8. LGS „Uzkrājumi, iespējamās 

saistības un iespējamie aktīvi”. Šis ir Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats. Konsolidētais finanšu pārskats 

ir sagatavots atsevišķi. 

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

 

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. 

 

(c) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums 

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdoto preču vērtības kopsumma, atskaitot piešķirtās 

atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti to sniegšanas brīdī. 

Ieņēmumi no preču realizācijas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs preces ir akceptējis. Ieņēmumi no dividendēm 

tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.  Procentu ieņēmumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālu 

laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu. 

 

(d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos 

VAS „Latvijas Pasts” uzskaite tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc 

Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības 

ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. 

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un 

saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā 

perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

 31.12.2007. 31.12.2006. 

 Ls Ls 

   

1 USD 0.484 0.536 

1 EUR 0.702804 0.702804 

1 DKK 0.0942 0.0943 

1 GBP 0.963 1.048 

1 LTL 0.204 0.204 

1 SEK 0.0744 0.0778 

 

(e) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un 

amortizāciju. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai 

pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un 

izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā. 
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Pielikums (turpinājums) 

Grāmatvedības politika (turpinājums) 

 

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes 

attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu 

nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās 

izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:  

 

 % gadā 

Nemateriālie ieguldījumi  33 

Ēkas 5  

Tehnoloģiskās iekārtas 10 

Pārējās iekārtas un aprīkojums, transporta līdzekļi 20-25 

 

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā, kurā tās ir radušās. 

 

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo 

vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā 

atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa 

patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības. 

 

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai, kad pastāv liela 

varbūtība, ka ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs sabiedrībā un šī posteņa izmaksas 

var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas 

periodā. Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta 

peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo 

uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda. 

 

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances 

vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 

kurā tie radušies.  

 

(f) Krājumi 

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot 

FIFO metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas 

cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas 

vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz 

neto pārdošanas vērtībai.  

 

(g) Debitoru parādi 

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības 

samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi 

tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas 

termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites vērtību un atgūstamo vērtību. 

Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 

 

(h) Operatīvā noma  

Sabiedrība ir nomnieks  

Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek 

klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no 

iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes 

nomas perioda laikā. 

 

Sabiedrība ir iznomātājs 

Aktīvi, kas tiek iznomāti operatīvajā nomā, tiek uzrādīti pamatlīdzekļu sastāvā iegādes vērtībā, atskaitot 

nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas 

perioda garumā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās 

izmantošanas perioda beigās, izmantojot likmes, kas noteiktas līdzīgiem Sabiedrības pamatlīdzekļiem. Nomas 
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Pielikums (turpinājums) 

Grāmatvedības politika (turpinājums) 

 

ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietverti peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. 

 

(i) Aizņēmumu izmaksas 

Izmaksas, kas saistītas ar aizņēmumiem, tiek atzītas periodā, kurā tās radušās, un atspoguļotas peļņas un 

zaudējumu aprēķinā. 

 

(j) Ieguldījumi koncerna meitas sabiedrību kapitālos 

Ieguldījumi koncerna meitas sabiedrību kapitālos tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti 

zaudējumi no vērtības samazināšanās. Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas sabiedrības 

saņem pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu.  

 

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma koncerna meitas sabiedrībās bilances vērtība ir 

samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances 

vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem – 

ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no 

ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no 

vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai. 

 

(k) Nodokļi 

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības 

saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem aprēķiniem. 

 

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

aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa 

aprēķinos tiek izmantotas bilances datumā spēkā esošās nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad 

paredzēts realizēt attiecīgo atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību. Pagaidu atšķirības 

galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī no uzkrātajām atvaļinājumu 

izmaksām, uzkrājumiem novecojušiem krājumiem un zaudējumiem nodokļu mērķiem, kas pārnesami uz 

nākamajiem taksācijas periodiem. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks gūta ar 

nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmo pagaidu atšķirību.  

 

(l) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas 

atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma 

dienu skaitu. 

 

(m) Nauda un naudas ekvivalenti 

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.  

 

(n) Speciālā rezerve 

Sabiedrības speciālo rezervi veido līdz Sabiedrības pārreģistrācijai Komercreģistrā izveidotais speciālais 

rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) laikā, kad Sabiedrībai bija bezpeļņas organizācijas 

statuss. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu, bezpeļņas uzņēmuma darbības laikā 

uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem), kurš ir ieskaitīts speciālajā rezervē, 

kapitālsabiedrības darbības laikā aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības akcionāriem. Kapitālsabiedrības 

akcionāriem tās likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no pamatkapitāla vai speciālās 

rezerves, kuras tajā ir ieskaitītas kā bezpeļņas uzņēmuma uzkrātais rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums 

pār izdevumiem), kā arī akcionāriem atsavinot tiem piederošās pārveidotās kapitālsabiedrības akcijas, kuru 

vērtība ir tikusi palielināta, ieskaitot bezpeļņas uzņēmuma darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu 

pārsniegumu pār izdevumiem) kapitālsabiedrības pamatkapitālā, akciju atsavināšanas ienākumu apliek ar 

ienākuma nodokli nodokļu likumos noteiktajā kārtībā. 

 

(o) Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības 

Posteņos „Uzkrātie ieņēmumi” un „Uzkrātās saistības” ir atspoguļoti norēķini ar ārvalstu pasta 

administrācijām par tām sniegtajiem un no tām saņemtajiem pasta pakalpojumiem, kurus līdz pārskata 

sastādīšanas dienai ārvalstu pasta administrācijas nav apstiprinājušas. Saskaņā ar spēkā esošo procedūru, 

norēķinu salīdzināšana un apstiprināšana notiek viena gada laikā kopš pakalpojuma saņemšanas.  
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Pielikums (turpinājums) 

Grāmatvedības politika (turpinājums) 

 

(p) Saistītās puses 

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības akciju turētājs, Valdes locekļi, Padomes locekļi, viņu tuvi 

ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. 

 

(q) Dotācijas 

Īpašiem kapitālieguldījumu veidiem saņemtās dotācijas tiek uzskaitītas kā nākamo periodu ienākumi, kurus 

pakāpeniski ietver ieņēmumos saņemto vai par dotācijām iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas 

perioda laikā. Dotācijas izdevumu segšanai atzīst ieņēmumos tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie 

izdevumi, ja ir izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. 

 

(r) Novērtējumu pielietošana 

Latvijas likumdošanas prasības nosaka, ka, sagatavojot finanšu pārskatus, Sabiedrības vadība novērtē un 

izdara pieņēmumus, kas ietekmē pārskatos un ārpusbilancē uzrādītos aktīvus un pasīvus uz gada pārskatu 

sagatavošanas dienu, kā arī uzrādītos pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var 

atšķirties no šīm aplēsēm. 
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Pielikums (turpinājums) 

 

 

(1) Neto apgrozījums  

 

  2007   2006 

 Ls  Ls 

Vēstuļu korespondence 20 265 337  18 934 960 

Preses izdevumu un reklāmu piegādes un abonēšanas pakalpojumi 4 029 943  3 617 806 

Dažādu preču mazumtirdzniecība 3 803 521  2 921 187 

Maksājumu pieņemšana 2 940 630  2 630 766 

Paku sūtījumi 2 321 942  1 878 839 

Pasta norēķinu sistēmas pakalpojumi 2 289 938  1 068 293 

Pensiju un pabalstu piegāde  2 060 109  2 146 626 

Preses izdevumu mazumtirdzniecība 1 541 894  1 469 090 

Eksprespasta sūtījumi 1 310 789  826 743 

Filatēlijas materiālu realizācija 164 582  395 146 

Pārējās pasta preces un pakalpojumi 977 599  633 130 

Reklāmu piegāde 728 254  663 337 

Naudas pārvedumi 611 504  502 906 

Pārējie ieņēmumi 1 062 211  656 423 

 44 108 253  38 345 252 

 

No kopējā neto apgrozījuma Ls 4 943 345 (2006: Ls 3 890 416) ir ieņēmumi no ārvalstu pastu 

administrācijām. 

 

 

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

 

Darba samaksa 21 885 082  17 832 091 

Materiāli un preces 5 918 264  5 044 768 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 951 786  4 042 897 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 4 374 374  1 944 421 

Autotransporta uzturēšana, noma un degviela 3 131 667  1 652 853 

Telpu uzturēšana, īre, komunālie pakalpojumi 2 908 996  2 455 922 

Informācijas tehnoloģijas un sakari 2 833 579  2 517 225 

Citu pasta operatoru un transporta sabiedrību pakalpojumi 2 082 632   1 781 719  

Citas ražošanas izmaksas 5 284 496  2 484 253 

 53 370 876  39 756 149 

 

(3) Pārdošanas izmaksas 

 

Darba samaksa 455 878  472 542 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 109 791  113 835 

Reklāmas izmaksas 84  079  407 670 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 15 086  11 247 

Citas pārdošanas izmaksas 243 955  189 429 

 908 789  1 194 723 
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(4) Administrācijas izmaksas 

 

  2007   2006 

 Ls  Ls 

    

Darba samaksa 2 151 920  1 826 753 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 502 499  421 829 

Telpu uzturēšana, īre, komunālie pakalpojumi 269 178  172 881 

Konsultatīvie pakalpojumi 165 153  218 791 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 185 936  142 995 

Sakaru izmaksas 67 582  95 655 

Autotransporta uzturēšana, noma un degviela 66 829  74 072 

Juristu pakalpojumi 25 276  44 485 

Komandējumi 18 050  36 268 

Prezentācijas 17 082  55 930 

Citas administrācijas izmaksas 341 126  249 243 

 3 810 631  3 338 902 

 

Deloitte Audits Latvia SIA sniedza Sabiedrībai revīzijas pakalpojumus par pārskata gadu. Maksa par revīzijas 

pakalpojumiem bija EUR 17,500. 

 

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

Ieņēmumi no nomas maksas  447 795  377 382 

Neto peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas  121 048  554 432 

Saņemtās soda naudas 1 490  1 169 

Pārējie ieņēmumi 116 936  395 118 

 687 269  1 328 101 

 

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

Soda naudas 10 895  2 153 

Pārējie izdevumi 253 296  268 223 

 264 191  270 376 

 

(7) Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālā    

     

Dividendes no koncerna meitas sabiedrības SIA „Mailmaster”  193 559  80 911 

 

 

(8) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 

Banku procenti par kontu atlikumiem  93 676  129 255 

Procentu ieņēmumi par depozītiem 3 447  63 203 

 97 123  192 458 

 

 

(9) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 

Procentu izmaksas 520 797  57 199 

Neto zaudējumi  no ārvalstu valūtas kursa svārstībām 136 500  170 298 

 657 297  227 497 
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(10) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu un atliktais nodoklis 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis atšķiras no teorētiskās nodokļa summas, kas rastos, ja Sabiedrības 

zaudējumiem pirms nodokļiem piemērotu likumā noteikto 15% likmi: 

 

Zaudējumi pirms nodokļiem (13 925 580)  (4 840 925) 

    

Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi (2 088 837)  (726 139) 

Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu 198 910  121 478 

Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi (45 029)  (20 812) 

Neatzītais atliktā nodokļa aktīvs 1 934 956  625 473 

Nodokļu izdevumi -  - 

 

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to 

vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 

 

 31.12.2007.  31.12.2006. 

 Ls  Ls 

Atliktā nodokļa saistības:    

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 1 293 230  678 037 

    

Atliktā nodokļa aktīvs:    

Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība (119 208)  (88 632) 

Uzkrājumu krājumu vērtības samazinājumam pagaidu atšķirība -  (1 100) 

Pārējo uzkrāto izmaksu pagaidu atšķirība (312 839)  (282 495) 

Uz nākošajiem taksācijas periodiem pārnesamie nodokļu zaudējumi (861 183)  (305 810) 

Atliktā nodokļa aktīvs (1 293 230)  (678 037) 

    

Atliktā nodokļa saistības, neto -  - 

 

Atliktā nodokļa aprēķinā izmantota pašreiz noteiktā nodokļa likme 15%. 

 

No kopējiem uzkrātajiem neizmantotajiem nodokļu zaudējumiem, kas 2007. gada 31. decembrī sastādīja  

Ls 10 141 798 (31.12.2006. – Ls 8 060 977), atliktā nodokļa aktīvs netika atzīts par nodokļu zaudējumiem  

Ls  16 191 897 apmērā (31.12.2006. – Ls 6 022 244), jo nepastāvēja liela varbūtība par to, ka nākotnē būs 

pieejama pietiekama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt šos nodokļu zaudējumus.   

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem var 

tikt segti hronoloģiskā secībā no nākamo piecu gadu apliekamā ienākuma: 

 

 Zaudējumu 

vērtība 

Beigu  

termiņš 

 Ls  

2005. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 1 852 804 2010 

2006. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 6 208 173 2011 

2007. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 13 872 140 2012 

 21 933 117  

 

(11)  Pārējie nodokļi 

 

  2007   2006 

 Ls  Ls 

    

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 95 435  25 084 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 9 880  10 202 

 105 315  35 286 
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(12)  Nemateriālie ieguldījumi 

 

 Licences Dator- 

program- 

mas 

Preču zīmes Avansa  

maksājumi par 

nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

Kopā 

 

 Ls Ls Ls Ls Ls 

Sākotnējā vērtība      

31.12.2006. 473 401 243 925 22 421 3 864 305 4 604 052 

Iegādāts 67 004 109 368 5 532 1 072 071 1 253 975 

Pārgrupēts - 33 648 - (33 648) - 

31.12.2007. 540 405 386 941 27 953 4 902 728 5 858 027 

      

Amortizācija      

31.12.2006. 193 668 153 586 4 795 - 352 049 

Aprēķināts par 2007. gadu 139 126 73 074 5 584 843 196* 1 060 980 

31.12.2007. 332 794 226 660 10 379 843 196 1 413 029 

      

Atlikusī bilances vērtība      

31.12.2007. 207 611 160 281 17 574 4 059 532 4 444 998 

31.12.2006. 279 733 90 339 17 626 3 864 305 4 252 003 

 

* Pārskata gadā Sabiedrība ir sākusi izmantot nemateriālos ieguldījumus savā saimnieciskajā darbībā, bet 

iekšējās dokumentācijas trūkuma dēļ šie nemateriālie ieguldījumi nebija pilnībā nodoti ekspluatācijā, tādēļ 

2007. gada 31. decembrī ir uzrādīti kā avansa maksājumi. Sabiedrības vadība ir aprēķinājusi šo nemateriālo 

ieguldījumu aptuveno amortizāciju par izmantošanas periodu. 

 

 

(13)  Pamatlīdzekļi 

 

 Zemes 

gabali, ēkas, 

būves*  

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

nomātajos 

pamatlī-

dzekļos 

Iekārtas un 

mašīnas 

Pārējie 

pamatlī-

dzekļi  

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto 

celtniecības 

objektu 

izmaksas 

Avansa 

maksājumi 

par 

pamatlī- 

dzekļiem 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 

Sākotnējā vērtība        

31.12.2006. 20 581 300 1 139 997 36 353 11 458 762 2 909 975 196 893 36 323 280 

Iegādāts 115 685 482 131 2 850 467 905 1 054 016 769 618 2 892 205 

Norakstīts (48 773) - (4 747) (404 223) - - (457 743) 

Pārgrupēts 829 790 4 652 - 2 643 402 (2 555 186) (922 658) - 

31.12.2007. 21 478 002 1 626 780 34 456 14 165 846 1 408 805 43 853 38 757 742 

        

Nolietojums        

31.12.2006. 2 231 530 169 070 20 441 4 830 999  - - 7 252 040 

Aprēķināts par 

2007. gadu 

 

1 011 270 

 

258 017 

 

3 226 

 

2 241 903 

 

- 

 

- 

 

3 514 416 

Norakstīts (46 204) - (3 097) (325 391) - - (374 692) 

31.12.2007. 3 196 596 427 087 20 570 6 747 511  - - 10 391 764 

      

Atlikusī bilances vērtība      

31.12.2007. 18 281 406 1 199 693 13 886 7 418 335 1 408 805 43 853 28 365 978  

31.12.2006. 18 349 770 970 927 15 912 6 627 763 2 909 975 196 893 29 071 240 
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(13)  Pamatlīdzekļi (turpinājums) 

 

Postenī “Zemes gabali, ēkas, būves” 2007. gada 31. decembrī iekļauta zeme ar bilances vērtību Ls 5 201 511 

(31.12.2006.: Ls 5 203 371) un ēkas ar bilances vērtību Ls 13 079 895 (31.12.2006.: Ls 13 146 039). VAS 

„Latvijas Pasts” Zemesgrāmatā ir nostiprinājusi īpašumtiesības ēkām ar kopējo bilances vērtību  

Ls 13 048 331 un zemi ar kopējo bilances vērtību Ls 5 201 511. Turpinās pārējo ēku ar kopējo bilances 

vērtību Ls 31 564 pārreģistrēšanas process. Sabiedrības vadība ir pārliecināta, ka visas šīs ēkas tiks 

pārreģistrētas uz VAS „Latvijas Pasts” vārda, kā tas noteikts Satiksmes ministrijas rīkojumā.  

 

Sabiedrības īpašumā esošo zemes gabalu kadastrālā vērtība 2007. gada 31. decembrī ir Ls 594 118 (2006: 

Ls 579 874), noteiktā ēku kadastrālā vērtība 2007. gada 31. decembrī ir Ls 8 741 264 (2006: kadastrālā 

vērtība bija noteikta 229 Sabiedrības īpašumā esošajām ēkām, tā sastādīja Ls 34 793 332.  

 

* Postenī “Zemes gabali, ēkas, būves” uz pārskata gada beigām ir iekļauts nekustamais īpašums, kas atrodas 

Stacijas laukumā 1, Rīgā, sastāvošs no 2 zemes gabaliem ar kopējo bilances vērtību  Ls 4 230 000 un 3-stāvu 

ēkas ar sākotnējo vērtību Ls 357 214, uzkrāto nolietojumu Ls 274 194 un bilances vērtību pārskata gada 

beigās  

Ls 83 020 (31.12.2006.: Ls 100 880). Zemes gabalus paredzēts iznomāt, bet ēku nojaukt (skat.  

31. pielikumu). No Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ līgumā paredzēto darbību izpilde ir aizkavējusies un 

īpašuma izmantošana pamatdarbībai turpinājās, tāpēc minētie objekti turpināti atzīt pamatlīdzekļu sastāvā.  

 

 

(14)       Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 

 

(a) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības izmaiņu analīze 

 

 SIA „Mailmaster” AS „IT Latvija” Kopā 

 Ls Ls Ls 

Sākotnējā vērtība    

31.12.2006. 606 250 19 500 625 750 

    

Bilances vērtība 31.12.2007. 606 250 19 500 625 750 

Bilances vērtība 31.12.2006. 606 250 19 500 625 750 

 

(b) informācija par meitas sabiedrībām 

 

Nosaukums Līdzdalības daļas meitas 

sabiedrībās bilances vērtība 

Līdzdalības daļa meitas 

sabiedrību pamatkapitālā 

 31.12.2007. 31.12.2006. 31.12.2007. 31.12.2006. 

 Ls Ls % % 

     

SIA „Mailmaster”, līdz 01.06.2007 

„Latvijas Elektroniskais Pasts” 

606 250 606 250 100 100 

     

AS „IT Latvija”, līdz 26.11.2007 

„Latvijas pasta pakalpojumu tīkls” 

19 500 19 500 78,00 78,00 

     

 625 750 625 750   

 

   Pašu kapitāls Pārskata gada peļņa  

Nosaukums Adrese 31.12.2007. 31.12.2006. 2007 2006 

  Ls Ls Ls Ls 

      

SIA „Mailmaster”  Stacijas laukums 1, 

Rīga, LV-1050 Latvija 

 

695 218 

 

733 148 

 

155 629 

 

193 559 

      

AS „ IT Latvija” Cēsu iela 31, Rīga, LV-

1012 Latvija 

 

124 414 

 

123 737 

 

677 

 

69 236 
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(14)  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (turpinājums) 

 

SIA „Mailmaster” pamatdarbības veids ir klientu rēķinu izdruka un ievietošana aploksnēs, kā arī reklāmas 

materiālu ievietošana aploksnēs.  

 

AS „IT Latvija” pamatdarbības veids ir datortīklu izveide un apkalpošana. 

 

(15) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

 

 31.12.2007.  31.12.2006. 

 Ls  Ls 

    

Pasta vērtszīmes, nemarkotā produkcija un preces pārdošanai  650 621  690 681 

Uzkrājumi lēnas aprites un nelikvīdiem krājumiem (172 218)  (200 924) 

 478 403  489 757 

 

 Ls 

  

Uzkrājumi lēnas aprites un nelikvīdiem krājumiem 31.12.2006. 200 924 

Izveidoti papildus uzkrājumi 17 351 

Pārdots / norakstīts (46 057) 

Uzkrājumi lēnas aprites un nelikvīdiem krājumiem 31.12.2007. 172 218 

 

 

 (16)  Pircēju un pasūtītāju parādi 

 

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 9 856 755  7 537 947 

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (632 606)  (23 998) 

 9 224 149  7 513 949 

 

 Ls 

  

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem 31.12.2006. 23 998 

Izveidoti papildus uzkrājumi 638 780 

Norakstīts (30 172) 

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem 31.12.2006.  632 606 

 

 

(17)  Citi debitori 

 

Nodokļu pārmaksa (skat. 24. pielikumu) 29 694  30 594 

Akceptētais PVN 26 322  83 685 

Norēķini par nozaudētajiem sūtījumiem, īrnieku parādi un citi 

debitori 590 797  251 701 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (147 251)  (143 135) 

 499 562  222 845 

 

 

(18)  Nākamo periodu izmaksas 

 

Darbinieku veselības apdrošināšana 194 837  176 743 

Priekšapmaksa pakalpojumiem  246 653  95 263 

Autotransporta apdrošināšana 50 192  161 023 

Preses abonēšana 617  12 085 

Auto noma un citi maksājumi 38 206  124 734 

 530 505  569 848 
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(19)  Uzkrātie ieņēmumi 

 

Ārvalstu pastu administrāciju neapstiprinātie rēķini  2 088 787  1 502 522 

Uzkrājumi neapstiprinātajiem iepriekšējo periodu rēķiniem -  (7 020) 

 2 088 787  1 495 502 

 

(20) Nauda un naudas ekvivalenti 

  

Naudas līdzekļi sabiedrības norēķinu kontos un kasē  24 045 963  20 750 350 

 

 (21)  Akciju kapitāls 

 

2007. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 6 569 293 parastajām 

akcijām ar Ls 1 nominālvērtību katra. 

 

 

(22) Nākamo periodu ieņēmumi 

 31.12.2007.  31.12.2006. 

 Ls  Ls 

a)   1 gada laikā ieņēmumos iekļaujamā summa   - 

Tai skaitā:    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 83 333  81 633 

Pasaules Pasta savienības finansējums pamatlīdzekļu iegādei 22 028  22 028 

Nomas maksa par  telpām  13 616  7 616 

 118 977  111 277 

    

b)   2 – 5 gadu laikā ieņēmumos iekļaujamā summa    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 333 332  326 532 

Pasaules Pasta savienības finansējums pamatlīdzekļu iegādei 66 084  88 112 

 399 416  414 644 

    

Pēc vairāk nekā 5 gadiem ieņēmumos iekļaujamā summa    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 3 583 335  3 591 835 

 3 982 751  4 006 479 

 

 (23) Aizņēmumi no kredītiestādēm 

 

 

Kredītlīnija  12 650 472  - 

 

Sabiedrība ir parakstījusi kredītlīnijas līgumu ar AS „Parex banka” par summu EUR 18,000,000. Procentu 

likme par kredītlīnijas lietošanu sastāv no nemainīgās daļas 1.6% un mainīgās daļas EUR 6 mēnešu LIBOR 

apmērā. Procentu likme par kredītlīnijas rezervēšanu ir 0.5%. Kredītlīnijas galīgā norēķinu diena bija 

2008. gada 20. aprīlis. Kredītlīnija nebija nodrošināta. 

 

 

2008. gada maijā tika parakstīts līgums ar AS „Parex banka” par aizņēmuma EUR 21,000,000 apmērā 

saņemšanu, ar atmaksas termiņu līdz 2009. gada maijam. Aizņēmuma nodrošinājums ir Sabiedrībai 

piederošais nekustamais īpašums Rīgā, Stacijas laukumā 1 un Mārupes pagastā, „Starptautiskā lidosta Rīga 

30/6”. 
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(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 

 Uzņē-

mumu 

ienākuma 

nodoklis 

PVN Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

Dabas 

resursu 

nodoklis 

Sociālās 

apdroši-

nāšanas 

iemaksas 

Iedzīvo-

tāju 

ienākuma 

nodoklis 

Uzņē-

mēj-

darbī-

bas 

riska 

nodeva 

Kopā 

 Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls 

         

Parāds 

31.12.2006. 

 

-  357 579 - 

 

548 

 

573 494 

 

344 070 

 

2 005 

 

1 277 696 

(Pārmaksa) 

31.12.2006. 

 

(29 694) - (900) 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

(30 594) 

         

Aprēķināts par 

2007. gadu 

 

 - 

 

413 270 

 

105 315 

 

7 744 

 

7 596 178 

 

4 019 175 

 

22 908 

 

12 164 590 

Aprēķinātas 

soda naudas 

par 2007. gadu - 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

Samaksāts 

2007. gadā - (760 151) (102 706) (6 355) 

(7 524 

367) 

(3 993 

427) (23 157) (12 410 163) 

         

Parāds 

31.12.2007. 

 

-  10 698 1 711 

 

1 937 

 

645 305 

 

369 818 

 

1 756 

 

1 031 225 

(Pārmaksa) 

31.12.2007. 

 

(29 694) - - 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

(29 694) 

 

 

(25) Pārējie kreditori 

 

 31.12.2007.  31.12.2006. 

 Ls  Ls 

    

Parāds Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par saņemto naudu 

pensiju izmaksām, kas iesaldēta darbību izbeigušajās Latvijas 

komercbankās 324 500  

 

324 500 

Algas 986 751  835 495 

Saņemtās drošības naudas no celtniecības darbu veicēju konkursu 

dalībniekiem 

 

35 375 

  

11 333 

Pārējie kreditori 481 340  270 177 

 1 827 966  1 441 505 

 

 

(26)  Uzkrātās saistības 

 

Aprēķinātās saistības ārvalstu pastu administrācijām par 

saņemtajiem pakalpojumiem  2 068 286  1 467 575 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 1 281 432  1 135 720 

Citas uzkrātās saistības 549 808  883 012 

 3 899 526  3 486 307 

 

 

(27) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

 

  2007   2006 

    

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 6 879  7 828 
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Pielikums (turpinājums) 

 

(28) Vadības atalgojums 

 

  2007   2006 

 Ls  Ls 

    

Valdes locekļu    

  - darba samaksa 282 754  280 008 

  - sociālās apdrošināšanas iemaksas 34 401  38 690 

    

Padomes locekļu     

  - darba samaksa 131 072  74 666 

  - sociālās apdrošināšanas iemaksas 31 554  17 987 

    

Kopā 479 781  411 351 

 

2007. gadā valdei ir noteikta vienota darba apmaksa, apvienojot atalgojumu par vadības funkciju pildīšanu un 

darbu valdē.  

 

 

(29) Darījumi ar saistītajām pusēm 

 

Sabiedrība veica šādus darījumus ar saistītajām pusēm: 

 

(a) Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana  

 2007   2006 

 Ls  Ls 

Pakalpojumu sniegšana:    

- citām radniecīgajām sabiedrībām 170 352  116 096 

    

 170 352  116 096 

 

(b) Preču iegāde un pakalpojumu saņemšana 

 

Pamatlīdzekļu, materiālu un licenču iegāde:    

- no citām radniecīgajām sabiedrībām 322 357  706 349 

    

Pakalpojumu saņemšana:    

- no citām radniecīgajām sabiedrībām 1 690 960  1 417 298 

    

 2 013 317  2 123 647 

 

(c) Debitoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 

 

  31.12.2007.  31.12.2006. 

  Ls  Ls 

     

AS „IT Latvija”  24 302  3 557 

SIA „Mailmaster”  8 979  20 050 

  33 281  23 607 

 

(d) Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 

 

AS „IT Latvija”  166 350  188 722 

SIA „Mailmaster”  33 454  15 782 

  199 804  204 504 

 

 

 

 



VAS „LATVIJAS PASTS” 

2007. GADA PĀRSKATS 
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Pielikums (turpinājums) 

 

(30)  Garantijas 

Sabiedrībai kopš  28.04.2005. ir noslēgti divi garantijas līgumi ar Latvijas kredītiestādi par kopējo summu  

Ls 353 365 ar līgumu beigu termiņu 30.06.2009. pensiju piegādes nodrošinājumam. 

 

(31)  Operatīvās nomas līgumi 

 

2006. gada 11. decembrī Sabiedrība ir noslēgusi zemes nomas līgumu par zemes gabala, kas atrodas Stacijas 

laukumā 1, Rīgā, lietošanu uz 49 gadiem, skaitot no šī līguma nostiprināšanas Zemesgrāmatā. Saskaņā ar 

noslēgto līgumu ir paredzēts, ka Sabiedrība demontē uz zemes gabala esošo apbūvi. No Sabiedrības 

neatkarīgu iemeslu dēļ demontāžas darbu veikšana ir aizkavējusies. 

 

Saskaņā ar noslēgto ilgtermiņa zemes nomas līgumu Sabiedrībai ir paredzēts saņemt vienreizēju maksājumu 

par nomas tiesību piešķiršanu Ls 4 000 000 apmērā, no kura uz 31.12.2007. Sabiedrība ir saņēmusi  

Ls 1 000 000. Ja Sabiedrība neizpilda savas līgumsaistības un neveic uz zemes gabala esošās apbūves 

demontāžu, šis maksājums ir jāatgriež nomniekam pilnā apmērā. 

 

(32) Notikumi pēc pārskata gada beigām 

 

2008. gada februārī, noslēdzoties Satiksmes ministrijas rīkotajam konkursam par stratēģiskā partnera piesaisti 

Pasta bankas izveidē, tika izvēlēts potenciālais Pasta Bankas investors un Sabiedrības stratēģiskais partneris 

– SIA „Mono”, ar kuru tiek risinātas pārrunas par sadarbības nosacījumiem.  

 

Sabiedrības reorganizācijas ietvaros 2008. gada aprīlī ir likvidēta reģionu struktūra, pārskatīti un samazināti 

atbalsta struktūrām nepieciešamie resursi, kā arī ieviesta jauna organizatoriskā struktūra. 

 

2008. gada 1. aprīlī Ministru kabinets pieņēma lēmumu piešķirt Sabiedrībai kompensāciju par preses 

izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītajiem zaudējumiem 4,094 miljonu latu 

apmērā, kā arī atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ka Sabiedrība neturpinās sertifikācijas 

pakalpojumu sniegšanu. 

 

2008. gada maijā Sabiedrība ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar AS „Parex banka”. Saskaņā ar noslēgtā 

līguma nosacījumiem, Sabiedrība ir saņēmusi aizdevumu 21 miljona eiro apmērā uz 1 gadu, ar tiesībām 

pagarināt līguma darbības termiņu uz 10 gadiem, kā arī palielināt aizdevuma limitu līdz 36 miljoniem eiro. 

 

(33)  Sabiedrības turpmākā darbība 

 

2007. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza īstermiņa aktīvus par Ls 24,7 miljoniem. 

2007. gadā Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā radās zaudējumi Ls 14 miljonu apmērā. Lai uzlabotu 

finanšu situāciju, Sabiedrības vadība ir izstrādājusi biznesa plānu krīzes situācijas likvidēšanai. Biznesa plāns 

2008. – 2010. gadam paredz plašu Sabiedrības reorganizāciju un pozitīva darbības rezultāta sasniegšanu  

2010. gadā. Tā īstenošanu ir atbalstījis LR Ministru kabinets. Sabiedrības spēja darboties nākotnē ir atkarīga 

no sekmīgas šī plāna realizācijas. 



 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

VAS “Latvijas Pasts” akcionāram: 

 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši pievienotā VAS “Latvijas Pasts” 2007. gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata, kas atspoguļots no 

7. līdz 25. lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2007. gada 31. decembra bilanci, kā arī peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 

31. decembrī, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju 

pielikumā. Finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī, revidēja cits revidents, kura  

2007. gada 12. jūlija atzinums bija ar iebildi. 

 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā 

ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un 

uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 

sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem 

atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 

 

Revidenta atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Izņemot 

kā norādīts rindkopā „Pamatojums atzinumam ar iebildi”, mēs veicām revīziju saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas 

standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām 

summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, 

ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 

novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un 

tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet 

nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un 

nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju 

izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma ar iebildi 

izteikšanai. 

 

Pamatojums atzinumam ar iebildi 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti 2007., 2006. un 2005. gadā bija zaudējumi. Mūsuprāt, šis apstāklis norāda, 

ka Sabiedrības pamatlīdzekļu atgūstamā vērtība 2007. gada 31. decembrī, iespējams, ir zemāka par to bilances 

vērtību Ls 28 milj. apmērā. Atgūstamā vērtība ir augstākā no pamatlīdzekļu neto pārdošanas vērtības vai to 

lietošanas vērtības. Sabiedrība nav noteikusi pamatlīdzekļu atgūstamo vērtību 2007. gada 31. decembrī. Mums 

nebija pieejams pamatlīdzekļu atgūstamās vērtības aprēķins, un mēs nevarējām pārliecināties par pamatlīdzekļu 

bilances vērtību 2007. gada 31. decembrī, izmantojot citas revīzijas procedūras.  

 

Atzinums ar iebildi 

Mūsuprāt, izņemot rindkopā “Pamatojums atzinumam ar iebildi” minēto apstākļu iespējamo ietekmi, iepriekš 

minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VAS “Latvijas Pasts” finansiālo stāvokli  

2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem, izmaiņām pašu kapitālā un naudas plūsmām par 

gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. 

 

 

 

Apstākļu akcentējums 

Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata 33. pielikumu, kurā ir aprakstīts, ka gadā, kas noslēdzās 2007. gada  

31. decembrī, Sabiedrībai bija Ls 14 milj. neto zaudējumi, un šajā datumā Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza 

tās apgrozāmos līdzekļus par Ls 24.7 milj. Šie apstākļi norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas 

šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību.  Sabiedrības spēja darboties nākotnē ir atkarīga no sekmīgas vadības 

izstrādātā biznesa plāna realizācijas. 



 

 

 

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2007. gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 6. lappusei, un neesam 

atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2007. gada finanšu pārskatā atspoguļoto vēsturisko 

finanšu informāciju. 
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