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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 pārreģistrēts Komercreģistrā  

  

Adrese Lidosta „Rīga” 

Ziemeļu iela 10 

Mārupes pagasts, Rīgas rajons 

LV-1000, Latvija 

  

Akcionārs 

 

Latvijas valsts (100%) 

 

Akciju turētājs 

 

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija  

Gogoļa iela 3  

Rīga, LV-1743, Latvija 

  

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi   

un ieņemamie amati 

Dainis Liepiņš – Padomes priekšsēdētājs (no 17.01.2008 līdz 30.04.2009) 

Benita Margēviča – Padomes priekšsēdētāja vietniece (no 29.03.2004 

līdz 30.04.2009) 

 Arnis Pļaviņš – Padomes loceklis (no 29.03.2004 līdz 30.04.2009) 

 Aivars Smagars – Padomes loceklis (no 29.03.2004 līdz 30.04.2009) 

 Andris Pauls-Pāvuls – Padomes loceklis (no 19.09.2005 līdz 25.06.2009) 

 Juris Saratovs – Padomes loceklis (no 26.02.2008 līdz 25.06.2009) 

 Anda Ozola – Padomes locekle (no 27.12.2006 līdz 30.04.2009) 

 Inese Kalniņa – Padomes locekle (no 01.05.2009 līdz 25.06.2009) 

2009. gada 25. jūnijā Padome tika likvidēta. 

  

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi     

un ieņemamie amati 

Ivars Krauklis – Valdes priekšsēdētājs (no 18.02.2008 līdz 22.04.2009) 

Raitis Avots – Valdes priekšsēdētājs (no 22.04.2009 līdz 01.07.2009) 

Maiga Dzērvīte – Valdes priekšsēdētāja (no 02.07.2009 līdz 21.10.2009) 

 Aivars Veiss – Valdes priekšsēdētājs (no 22.10.2009) 

Juris Bērziņš – Valdes loceklis (no 14.02.2008 līdz 02.07.2009) 

 Līga Antāne – Valdes locekle (no 06.09.2004 līdz 21.10.2009) 

 Raitis Avots – Valdes loceklis (no 14.02.2008 līdz 21.04.2009) 

 Dita Danosa – Valdes locekle (no 09.07.2009 līdz 21.10.2009) 

 Inga Šīna – Valdes locekle (no 13.07.2009 līdz 21.10.2009) 

 Ilze Aleksandroviča - Valdes locekle (no 22.10.2009) 

 Toms Nāburgs –Valdes loceklis (no 22.10.2009) 

Imants Mantiņš – Valdes loceklis (no 15.01.2010) 

 

Pārskata gads 01.01.2009 – 31.12.2009 

  

Revidenta un atbildīgā zvērināta 

revidenta vārds un adrese 

KPMG Baltics SIA 

Komercsabiedrības licence Nr. 55 

Vesetas iela 7,  

Rīga, LV-1013, 

Latvija 

 

Atbildīgā  zvērinātā revidente: 

Inga Lipšāne 

sertifikāts Nr. 112 
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Vadības ziņojums 

Sabiedrības darbība pārskata gadā 

 

VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk - Sabiedrība) 2009. gads iezīmējās ar attīstības stratēģijas maiņu. Lai 

samazinātu pasta nodaļu tīkla radītos zaudējumus un nodrošinātu optimālu un efektīvu Sabiedrības klientu 

apkalpošanas tīkla darbību, 2007.gada 14.augusta Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums atbalstīt 

Latvijas Pasta Bankas izveidi, piesaistot šī uzņēmuma izveidē stratēģisko partneri. Tomēr šī projekta 

realizācija ieilga un tajā iesaistītās puses nespēja panākt vienošanos par būtiskākajiem sadarbības 

nosacījumiem. Tas, savukārt, kavēja  Sabiedrības darbības un izmaksu optimizāciju. Ņemot vērā to, ka 

ilgstoši nebija iespējams panākt vienošanos par projekta tālāku virzību, un turpmāka kavēšanās ne tikai 

palielinātu ar projekta realizāciju saistītās izmaksas, bet arī Sabiedrība turpinātu ciest zaudējumus, tika 

izvērtētas alternatīvas Sabiedrības finanšu situācijas uzlabošanai un darbības optimizācijai. Līdz ar to tika 

iztrādāts un 2009.gada 22.decembrī Ministru kabinetā akceptēts Sabiedrības biznesa plāns 2010-2014.gadam, 

kurš paredz alternatīvu Sabiedrības attīstības un darbības optimizācijas modeli,, kurš balstīts uz darbības 

optimizāciju un pakalpojumu tālāku attīstību bez stratēģiskā partnera līdzdalības, patstāvīgi attīstot pasta 

nodaļu tīklu. 

 

Sabiedrības neto apgrozījums 2009. gadā sasniedza LVL 44.19 milj., kas ir par LVL 2.93 milj. vai  6.2%  

mazāks nekā 2008. gadā. Šāds samazinājums lielākoties ir saistīts ar universālo pasta pakalpojumu (vēstuļu, 

paku piegāde) un Consigment sūtījumu apjomu kritumiem. 

 

Savukārt, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2008. gadu ir samazinājušās par LVL 6.86 

milj., vai  14.1 %. To pamatā nodrošināja veiktās strukturālās reformas un iekšējo procesu optimizācija. 

Pārskata gadā tika saņemta arī valsts piešķirtā kompensācija par zaudējumiem, ko radīja preses piegāde lauku 

rajonos.  

 

Sabiedrības pārskata gada zaudējumi sastāda LVL 159 282, kas ir par LVL 3.36 milj. mazāk kā 2008. gadā. 

Galvenie iemesli, kas neļāva sasniegt labākus finanšu rezultātus pārskata gadā ir sekas ekonomiskai krīzei 

pasaulē un Latvijā, kura aizsākās jau 2008. gadā un turpinājās pārskata gadā. Sabiedrībai būtiski samazinājās 

sūtījumu apjomi, kas atstāja iespaidu uz ieņēmumiem. Pārskata gadā ievērojami kritās iedzīvotāju pirktspēja, 

kas negatīvi ietekmējusi uzņēmuma apgrozījumu, tai pašā laikā aktivizējusies konkurējošo komersantu 

darbība. 

 

Lai īstenotu jauno attīstības stratēģiju, Sabiedrībā tika uzsāktas organizatoriskas un strukturālas izmaiņas. 

Tika veikta būtiska visu izmaksu posteņu optimizācija. Pārskatot darba samaksas sistēmu finanšu pārskata 

gadā, Sabiedrībā, sākot ar 1. jūniju un 15. oktobri, tika samazināts atalgojums, kā rezultātā ražošanas procesā 

iesaistītajiem darbiniekiem atalgojums samazinājās vidēji par 10-15%, bet administrācijai- vidēji par 20-

30%. 

 

2009. gada maijā tika pabeigts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas (e-paraksta) nodošanas darījums 

Latvijas valsts radio televīzijas centram (LVRTC). 

 

Pamatojoties uz 2008. gadā noslēgto Aizdevuma līgumu ar tiesībām pagarināt līguma darbības termiņu uz 10 

gadiem, kā arī palielināt aizdevuma limitu līdz EUR 36 000 000, Sabiedrība pārskata gadā ir pagarinājusi 

Kredītlīnijas līgumu, saglabājot nemainīgu aizdevuma apjomu, vēl uz vienu gadu. 

 

Pārskata gadā Sabiedrība dzēsa īstermiņa saistības pret AS Krājbanka par summu EUR 3 000 000.  2009. 

gada 29. maijā Sabiedrība noslēdza Kredītlīnijas līgumu par LVL 2 000 000, no kuriem tika izmantoti un 

2009. gada novembrī atmaksāti LVL 500 000. 
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

 

Finanšu risku vadība 

 
Sabiedrības savā darbībā ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot likviditātes risku, kredītrisku, 

ārvalstu valūtu kursu un procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība veic pasākumus ar mērķi 

minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. 

 

Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi. Sabiedrībā tiek vērtētas iespējas izmantot finanšu 

instrumentus, kas varētu samazināt procentu likmju risku. 

 

Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir 

naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti to atgūstamajā 

vērtībā.  

 
2009. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par LVL 19.73 

miljoniem. 2009. gadā VAS „Latvijas Pasts” darbības rezultātā radās zaudējumi LVL 159 282 apmērā. 

 
Pārskata gadā Sabiedrība ir saņēmusi kompensāciju LVL 4 500 316 apmērā par zaudējumiem, kas radušies 

no preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos 2009. gadā.  

 

 VAS „Latvijas Pasts” ir izstrādājis biznesa plānu 2009.-2014. gadam, kas ilgtermiņā paredz 

plašu Sabiedrības reorganizāciju un būtisku darbības rezultātu uzlabošanu visās Sabiedrības darbības jomās. 

Šī biznesa plāna īstenošanu ir atbalstījis gan Sabiedrības akcionārs, gan Sabiedrības kreditors, kā arī  

Ministru Kabinets 2009.gada 22.decembrī pieņemot attiecīgu lēmumu, tāpēc Sabiedrības vadība uzskata, ka 

Sabiedrībai ir piemērojams darbības turpināšanas princips. 

 

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām 

Sabiedrībā ir veikta būtiska izdevumu optimizācija, tajā skaitā, pasta nodaļu un piegādes punktu skaita un 

izvietojuma, ražošanas un loģistikas procesu, pastnieku motorizēto piegāžu, īpašumu apsaimniekošanas, telpu 

nomas, informācijas tehnoloģiju un citu izmaksu optimizācija un Sabiedrības darbības efektivitātes 

paaugstināšana, pārskatot darbības procesu organizāciju  

Sabiedrība ir veikusi virkni pasākumu tās ieņēmumu paaugstināšanai. Ir izstrādāti gan jauni produkti, gan 
pilnveidoti esošie, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegti un apstiprināti jauni tarifi 

adresētā tiešā pasta, liela apjoma vēstuļu korespondences un pārrobežu paku sūtījumiem. Ir atjaunota un 

aktivizēta mazumtirdzniecība pasta nodaļās, stiprināta Baltijas valstu pasta operatoru sadarbība. 

Sabiedrība modernizējas un kļūst tuvāka saviem klientiem – ir pabeigta pāreja uz interneta tiešsaistes 

nodrošināšanu un līdz ar to arī Sabiedrības sniegto pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā. Ir ieviesta 

svītrkodu izmantošana arī iekšzemes ierakstītajām vēstulēm (Track-trace), kas ļaus nodrošināt klientiem šo 

sūtījumu atsekojamību. Ar mērķi paaugstināt Sabiedrības darbības kvalitāti ir uzsākta kvalitātes vadības 

politikas izstrāde un veikts starptautisks pasta procesu audits, attiecīgi uzsākta pasākumu īstenošana 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.  

Lai Sabiedrības pārmaiņu procesā iesaistītu arī tās darbiniekus un piesaistītu to atalgojumu darba rezultātiem, 

ir  uzsākta pastnieku gabaldarba un pasta nodaļu operatoru motivācijas sistēmu ieviešana. 
 

2010. gada 25. maijā Sabiedrība parakstīja vienošanos ar AS Parex banka par Kredītlīnijas līguma 

grozījumiem, kur atmaksas termiņš pagarināts līdz 2011. gada 10. maijam. Kredītlīnijas līgums tika 

papildināts ar nekustamā īpašuma ķīlu, komercķīlu pret Sabiedrības debitoriem, komercķīlu uz visiem 

Sabiedrības piederošajiem krājumiem un finanšu ķīlu uz Sabiedrības naudas līdzekļiem visos norēķinu 

kontos, krājkontos un depozīta kontos, kas atvērts AS Parex bankā. Finanšu ķīla neattiecas uz VSAA pensiju 

naudas līdzekļiem.  
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Vadības ziņojums (turpinājums) 

 

VAS „Latvijas Pasts” un SIA „Mono” ir atšķirīga interpretācija par savstarpējās sadarbības līguma 

nosacījumiem un jautājumā par sadarbības turpināšanu SIA „Mono”  ir vērsusies Rīgas rajona tiesā. Lietas 

izskatīšana ir paredzēta 2011.gada 4.oktobrī.   

 

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

ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu finanšu pārskata novērtējumu.  

 

Valdes ieteiktā zaudējumu segšana 

 

Lai samazinātu Sabiedrības zaudējumus ir veikta virkne darbību ražošanas un administrācijas izmaksu 

optimizācijā. Savukārt, lai novērstu riskus, kas saistīti ar pašu kapitāla pietiekamību, Sabiedrība ir griezusies 

pie LR Satiksmes Ministrijas, kā pie Sabiedrības akcionāra un rosinājusi veikt Sabiedrības pamatkapitāla 

palielināšanu. Ārkārtas akcionāru sapulcē 2010.gada 7.jūlijā ir pieņemts lēmums palielināt VAS „Latvijas 

Pasts” pamatkapitālu par LVL 865 330, ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā mantisko ieguldījumu- pastmarku 

kolekciju. 

 

Nākotnes perspektīva 

 

Pakalpojumu jomā  

2010. gadā Sabiedrība turpinās attīstīt tās pamatdarbības veidus, sevišķu uzmanību pievēršot sniedzamo 

pakalpojumu rentabilitātes un kvalitātes paaugstināšanas, kā arī darba organizācijas uzlabošanai. Paredzēts 

turpināt Pasta piegādes punktu un nodaļu tīkla optimizāciju. 

 

Attīstības jomā   

Ir paredzēts attīstīt, uzlabot un ieviest ražošanu/loģistiku nodrošinošos/atbalstošos tehnoloģiskos procesus, tai 

skaitā, sūtījumu atsekošanas sistēmu (Track-trace), loģistikas plānošanas atbalsta programmu, vēstuļu 

automatizētas šķirošanas projektu. Tiks turpināts darbs pie resursu pārvaldības sistēmu integrācijas 

uzņēmumu vadības sistēmā Microsoft Dynamics Ax 4.0. Ir paredzēts paplašināt sadarbību ar nacionālajiem 

Baltijas valstu pastu operātoriem. 

 

Pārvaldības jomā 

Tiks pabeigta Sabiedrības pārvaldes centralizācija, kā arī pārskatīti struktūrvienību kompetences un atbildības  

līmeņi, novēršot līdzīgu funkciju dublēšanos un pārklāšanos. Ir paredzēts ieviest pasta nodaļu operatoru, 

pastnieku un ražošanas procesā iesaistīto darbinieku motivējošu darba samaksas sistēmu. 

 

 

 

 

____________________  ____________________   ___________________  

Aivars Veiss   Ilze Aleksandroviča  Imants Mantiņš 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle   Valdes loceklis 

 

    

 

____________________    

Toms Nāburgs 

Valdes  loceklis 

 

 

Rīgā, 2010. gada 12. jūlijā 

 

 

Gada pārskatu apstiprinājusi kārtējā akcionāru pilnsapulce 2010. gada ___. ____________ 

 

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis _____________________________ 
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Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2009. gadu 

 

  

Pielikums 

 

2009 

  

2008 

  LVL  LVL 

     

Neto apgrozījums 2 44 189 156  47 116 495 

     

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 (41 622 355)  (48 482 524) 

     

Bruto peļņa  2 566 801  (1 366 029) 

     

Pārdošanas izmaksas 4 (1 027 244)  (896 310) 

     

Administrācijas izmaksas 5 (3 926 630)  (4 465 565) 

     

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 3 651 124  4 773 735 

     

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 7 (314 637)  (176 724) 

     

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas 

sabiedrību kapitālos 8 44 503  155 629 

     

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi 

ieņēmumi 9 155 148 

 

103 917 

     

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 10 (1 229 554)  (1 553 589) 

     

Zaudējumi pirms nodokļiem  (80 489)  (3 424 936) 

     

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 11 -  - 

     

Pārējie nodokļi 12 (78 793)  (95 309) 

     

Pārskata gada zaudējumi  (159 282)  (3 520 245) 

 

Pielikums no 12. līdz 30. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

  

 

____________________  ____________________   ___________________  

Aivars Veiss   Ilze Aleksandroviča  Imants Mantiņš 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle   Valdes loceklis 

  

   

 

____________________    

Toms Nāburgs  

Valdes  loceklis 

   

 

Rīgā, 2010. gada 12. jūlijā 
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Bilance 2009. gada 31. decembrī  (1) 

 

 Pielikums 31.12.2009.  31.12.2008. 

        LVL        LVL 

Aktīvs     

Ilgtermiņa ieguldījumi 

 Nemateriālie ieguldījumi: 

    

     Patenti, licences, datorprogrammas un preču zīmes  1 228 493  3 410 173 

     Avansa maksājumi par nemateriālajiem   

     ieguldījumiem 

 

677 779  2 012 493 

Nemateriālie ieguldījumi kopā: 13 1 906 272  5 422 666 

     

Pamatlīdzekļi:     

Zemes gabali, ēkas, būves  11 740 916 o 12 262 521 

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos  1 615 688   2 350 337  

Iekārtas un mašīnas  -  10 728 

Pārējie pamatlīdzekļi  3 038 177  5 376 631 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 

celtniecības objektu izmaksas 

 

323 470 

 

624 524 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  3 325  23 792 

Pamatlīdzekļi kopā: 14 16 721 576  20 648 533 

     

Ieguldījuma īpašumi: 15 5 345 517  5 345 517 

     

 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:     

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā  721 750  673 750 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā: 16 721 750  673 750 

     

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  24 695 115  32 090 466 

     

Apgrozāmie līdzekļi     

Krājumi:     

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli  273 935  471 745 

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 17 989 045  1 041 529 

Avansa maksājumi par precēm  12 051  11 939 

Krājumi kopā:  1 275 031  1 525 213 

     

Debitori:     

Pircēju un pasūtītāju parādi 18 3 291 365  6 169 869 

Radniecīgo sabiedrību parādi 30 (b) 5 946  4 265 

Citi debitori 19 445 961  629 612 

Nākamo periodu izmaksas 20 406 118  403 138 

Uzkrātie ieņēmumi 21 4 776 761  5 487 612 

Debitori kopā:  8 926 151  12 694 496 

     

Nauda: 22 14 883 258  29 004 030 

     

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  25 084 440  43 223 739 

     

Aktīvu kopsumma  49 779 555  75 314 205 

 

Pielikums no 12. līdz 30. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 
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Bilance 2009. gada 31. decembrī  (2) 

 

 Pielikums 31.12.2009.  31.12.2008. 

        LVL        LVL 

Pasīvs     

Pašu kapitāls:     

Akciju kapitāls  23 6 569 293  6 569 293 

Speciālā rezerve  18 623 959  18 623 959 

Uzkrātie zaudējumi:      

a) iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi   (23 932 043)  (20 411 798) 

b) pārskata gada zaudējumi  (159 282)  (3 520 245) 

Pašu kapitāls kopā:  1 101 927  1 261 209 

     

Kreditori:     

Ilgtermiņa kreditori:     

Nākamo periodu ieņēmumi 24 3 858 763  3 962 423 

Ilgtermiņa kreditori kopā:  3 858 763  3 962 423 

     

Īstermiņa kreditori:     

Aizņēmumi no kredītiestādēm 25 14 758 884  16 867 296 

No pircējiem saņemtie avansi  866 154  4 870 824 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  1 723 394  4 269 616 

Parādi radniecīgajām sabiedrībām 30 (d) 131 775  216 679 

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas         

obligātās iemaksas 26 685 448  1 309 941 

Pārējie kreditori 27 1 197 290  1 928 864 

Nākamo periodu ieņēmumi 24 125 808  356 289 
Uzkrātās saistības 28 2 881 647  3 074 691 
Saistības pret pasta norēķinu sistēmas kontu 

īpašniekiem 
 

1(p) 

 

9 231 846 

  

13 905 258 
Klientu uzdevumā izmaksājamās summas 1(q) 13 216 619  23 291 115 

Īstermiņa kreditori kopā:  44 818 865  70 090 573 

     

Kreditori kopā:  48 677 628  74 052 996 

     

Pasīvu kopsumma  49 779 555   75 314 205 

 

 

Pielikums no 12. līdz 30. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

____________________  ____________________   ___________________  

Aivars Veiss   Ilze Aleksandroviča  Imants Mantiņš 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle   Valdes loceklis 

    

 

 

 

____________________    

Toms Nāburgs    

Valdes  loceklis 

    

 

 

 

Rīgā, 2010. gada 12. jūlijā 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2009. gadu 

 

 Akciju  

kapitāls 

Speciālā 

rezerve 

Uzkrātie 

zaudējumi 

Kopā 

 LVL LVL LVL LVL 
     

 

Atlikums 2007. gada 31. decembrī 6 569 293 

 

18 623 959 (20 411 798) 4 781 454 

     

 

Pārskata gada zaudējumi 

 

- 

 

- (3 520 245) (3 520 245) 

 

Atlikums 2008. gada 31. decembrī 6 569 293 18 623 959 (23 932 043) 1 261 209 

     

 

Pārskata gada zaudējumi 

 

- 

 

- (159 282) (159 282) 

     

 

Atlikums 2009. gada 31. decembrī 6 569 293 18 623 959 (24 091 325) 1 101 927 

 

Pielikums no 12. līdz 30. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

____________________  ____________________   ___________________  

Aivars Veiss   Ilze Aleksandroviča  Imants Mantiņš 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle   Valdes loceklis 

    

 

 

 

____________________    

Toms Nāburgs    

Valdes  loceklis 

    

 

 

 

Rīgā, 2010. gada 12. jūlijā 
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Naudas plūsmas pārskats par 2009. gadu  

     

 Pielikums 2009  2008 

        LVL        LVL 

     

I. Pamatdarbības naudas plūsma      

 Zaudējumi pirms nodokļiem  (80 489)  (3 424 936) 

Korekcijas:     

pamatlīdzekļu nolietojums 14 3 935 083  4 015 086 

nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi 13 1 187 756  724 096 

ieņēmumi no dividendēm 8 (44 503)  (155 629) 

procentu ieņēmumi 9 (155 148)  (103 917) 

procentu izmaksas 10 1 040 428  1 425 128 

zaudējumi / (peļņa) no pamatlīdzekļu izslēgšanas 6,7 (1 709 434)  23 383 

  4 173 693  2 503 211 

Korekcijas:     

pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums  3 738 651  (300 988) 

krājumu atlikumu pieaugums  250 182  (681 056) 

parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums   (19 949 626)  3 591 172 

 Bruto pamatdarbības naudas plūsma  (11 787 100)  5 112 339 

Procentu maksājumi  (1 040 428)  (1 425 127) 

Pārējie nodokļu maksājumi 26 (78 569)  (95 309) 

 Pamatdarbības neto naudas plūsma  (12 906 097)  3 591 903 

     

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma      

Naudas ieguldījums radniecīgo sabiedrību akcijās vai daļās  (48 000)  (48 000) 

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 13, 14 (712 618)  (3 155 572) 

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

pārdošanas un e-paraksta sertifikācijas darbības virziena 

nodošanas 

 

 

6 

 

 

1 454 704 

  

 

93 367 

Saņemtie procenti  155 148  103 916 

Saņemtās dividendes  44 503  155 629 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   893 737  (2 850 660) 

     

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma      

Saņemtie aizņēmumi 25 -  6 325 236 

  Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai 25 (2 108 412)  (2 108 412) 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   (2 108 412)  4 216 824 

     

Neto naudas un tās ekvivalentu 

palielinājums/(samazinājums) pārskata gadā 

 

(14 120 772)  4 958 067 

     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  29 004 030  24 045 963 

     

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 22 14 883 258  29 004 030 

 

Pielikums no12. līdz 30. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

____________________  ____________________   ___________________  

Aivars Veiss   Ilze Aleksandroviča  Imants Mantiņš 

Valdes priekšsēdētājs   Valdes locekle   Valdes loceklis 

    

 

____________________    

Toms Nāburgs    

Valdes  loceklis 

    

 

Rīgā, 2010. gada 12. jūlijā 
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Pielikums 

 

(1) Grāmatvedības politika 

 

(a) Informācija par Sabiedrību 

VAS „Latvijas Pasts” juridiskā adrese ir Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads. Sabiedrība ir 

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

Latvijas valsts, akciju turētāja - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Sabiedrības valdes locekļi finanšu 

pārskata parakstīšanas brīdī ir Aivars Veiss (Valdes priekšsēdētājs), Ilze Aleksandroviča (Valdes locekle), 

Imants Mantiņš (Valdes loceklis) un Toms Nāburgs (Valdes loceklis).  

 

(b)  Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes 

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

likumu” un Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem, kas ir 

spēkā 2009. gada 31. decembrī. Šis r Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats. Konsolidētais finanšu pārskats 

ir sagatavots atsevišķi.  

 

Finanšu pārskats ir sagatavots pamatojoties uz sākotnējo izmaksu principu.  

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes. 

Pielietotie grāmatvedības principi 

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a)  Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk. 

b)  Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā. 

c)  Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

 pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa; 

 ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai 

iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un finanšu 

pārskata sagatavošanas dienu; 

 aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas neatkarīgi no 

tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. 

d)  Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina 

saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. 

e)  Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. 

f)  Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci. 

g)  Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā. 

h)  Saimnieciskie darījumi finanšu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis 

juridisko formu. 

Pārskata periods 

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim. 

(c) Saistītas puses 

Saistītās puses ir ar Sabiedrību saistītas juridiskas un fiziskas personas, saskaņā ar zemāk minētiem 

noteikumiem. 

Puse tiek uzskatīta par saistītu ar Sabiedrību, ja: 

a) Puse un Sabiedrība atrodas viena Koncerna kopīgā kontrolē (Radniecīgas sabiedrības);  

Koncerns ir sabiedrību kopums, kura sastāvā ir koncerna mātes sabiedrība un tās meitas sabiedrības. Meitas 

sabiedrība ir sabiedrība, kuru kontrolē mātes sabiedrība, kura var noteikt meitas sabiedrības finanšu un 

pamatdarbības politiku, lai gūtu labumu no meitas sabiedrības darbības. Sabiedrība VAS „Latvijas Pasts” ir 

koncerna mātes sabiedrība. Radniecīgās sabiedrības ietver Sabiedrības meitas sabiedrības, kas kopā ar mātes 

Sabiedrību veido koncernu. 
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b) Puse ir fiziskā persona, kas tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību; 

c) Pusei ir līdzdalība Sabiedrībā, kas ļauj tai īstenot būtisku ietekmi Sabiedrībā un kura tiek 

nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku 

balsstiesībām šajā Sabiedrībā (Sabiedrība ir Puses asociētā sabiedrība);  

d) Pusei ir kopīga kontrole pār Sabiedrību (Sabiedrība ir Puses kopuzņēmums); 

e)  Puse ir Sabiedrības asociētā sabiedrība; 

f)  Puse ir kopuzņēmums, kurā Sabiedrība ir kopuzņēmuma dalībnieks; 

g)  Puse ir Sabiedrības vai tā mātes sabiedrības galvenā vadības personāla loceklis; 

h)  Puse ir tuvs ģimenes loceklis jebkurai privātpersonai, uz ko attiecināmi b), c), d) vai g); 

i)  Puse ir Sabiedrība, ko kontrolē, kopīgi kontrolē vai kas atrodas būtiskā b), c), d), g) un h) minēto 
privātpersonu ietekmē, vai kurai šādā Sabiedrībā tieši vai netieši pieder būtiskas balsstiesības ar 

jebkuras b), c), d), g) un h) minētās privātpersonas starpniecību);  

j) Puse ir pēcnodarbinātības pabalstu plāns Sabiedrības vai jebkuras sabiedrības, kas ir Sabiedrības 
saistītā puse, darbinieku pabalstiem. 

(d) Finanšu instrumenti un finanšu riski 

Finanšu instruments ir vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – 

finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.  

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir finanšu aktīvi - pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori, un 

finanšu saistības - aizņēmumi, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem, kas izriet 

tieši no tās saimnieciskās darbības.  

Finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, finanšu risku vadība 

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu instrumentiem, ir: 

 Kredītrisks ir risks, ka Sabiedrībai radīsies finanšu zaudējumi, ja darījumu puse nespēs pildīt savas 

līgumā noteiktās saistības, un kredītrisks ir saistīts, galvenokārt, ar debitoru parādiem no klientiem; 

 Valūtas risks - risks, ka Sabiedrība varētu ciest neparedzētus zaudējumus ārzemju valūtu kursu 

svārstību dēļ;  

 Sabiedrībai veidojas ārvalstu valūtas risks no pārdošanas, iepirkšanas, aizņēmumiem un citiem 

monetārajiem aktīviem un saistībām USD, EUR, RUB u.c. 

 Procentu likmju risks - risks, ka Sabiedrība var ciest zaudējumus procentu likmju svārstību dēļ; 

 Likviditātes risks - risks, ka Sabiedrība nespēs izpildīt savas finanšu saistības noteiktajā termiņā. 

Vadība ir iedibinājusi procedūras, lai kontrolētu būtiskākos  riskus. 

Kredītrisks  

Kredītriska vadības nodrošināšanai Sabiedrības vadība ir iedibinājusi kārtību, ka, pārdodot preces vai 

sniedzot pakalpojumus ar pēcapmaksu, tiek veikta klientu izvērtēšana un preces pārdošana vai pakalpojuma 

sniegšana ar pēcapmaksu tiek akceptēta, ievērojot noteiktus ierobežojumus. Sabiedrības vadība ir izstrādājusi 

kredītpolitiku, kas paredz veikt regulāras kontroles procedūras pār Sabiedrības debitoriem, tādējādi 

nodrošinot savlaicīgu problēmu identificēšanu.  

Valūtas risks 

Valūtas riska ierobežošanai Sabiedrības vadība regulāri uzrauga, lai aktīvu un saistību valūtu struktūra ir 

sabalansēta.  

Procentu risks 

Pamatojoties uz pašreiz noslēgtiem līgumiem, procentu risku vadība vērtē kā nebūtisku. Saskaņā ar finanšu 

tirgus tendencēm, kas vērojamas īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu izsniegšanā pēdējā ceturksnī,  tad 

ilgtermiņa procentu likmei ir tendence pieaugt, turpretīm īstermiņa procentu likme ir stabila pēdējā ceturkšņa 

ietvaros. 

Likviditātes risks 

Sabiedrības vadība savlaicīgi ved sarunas ar kredītiestādēm, lai nodrošinātu pieejamus naudas līdzekļus 

saistību kārtošanai. Sabiedrības aizņēmumu atmaksas termiņi ir norādīti 25. piezīmē. 

Atvasināto finanšu instrumentu izmantošana 

Atvasinātie finanšu instrumenti netiek izmantoti finanšu risku ierobežošanai.  
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Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība 

Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo summu, par kādu iespējams apmainīt aktīvu vai izpildīt 

saistības darījumā starp labi informētām, ieinteresētām un finansiāli neatkarīgām personām. Ja pēc 

Sabiedrības vadības domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no bilancē uzrādītās 

vērtības, tad šo aktīvu un pasīvu patiesā vērtība tiek atspoguļota finanšu pārskata pielikumā. 

(e) 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. Visi nemonetārie aktīva un pasīva 

posteņi, tiek uzskaitīti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa, kāds tas bija spēkā darījuma 

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. 

 31.12.2009. 31.12.2008. 

 LVL LVL 

1 USD 0.489000 0.495000 

1 EUR 0.702804 0.702804 

1 RUB 0.016400 0.017100 

(f) Aplēses un spriedumi 

Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri 

ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un 

izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. 

Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas 

tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas un nākamajos periodos.  

Svarīgākie aplēšu neprecizitātes iemesli ir:  

(i) Vērtības samazināšanās  

Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst brīdī, kad aktīva vai tā naudu pelnošās vienības uzskaites 

summa pārsniedz tās atgūstamo summu. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst peļņas vai zaudējumu 

aprēķinā. 

(ii) Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiks 

Vadība aplēš atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās izmantošanas laiku proporcionāli 

gaidāmajai aktīva izmantošanai, balstoties uz vēsturisko pieredzi ar līdzīgiem pamatlīdzekļiem un nākotnes 

plāniem. Saskaņā ar vadības vērtējumu atsevišķu pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu lietderīgās 

izmantošanas laiks ir šāds:  

Nemateriālie ieguldījumi:  

Licences 5 gadi 

Citi nemateriālie ieguldījumi 3-5 gadi 

Pamatlīdzekļi:  

Ēkas un būves 25-30 gadi 

Citi pamatlīdzekļi 2 -10 gadi 

Bilancē visi nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes cenās, atskaitot nolietojumu. 

Nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā 

mēneša pirmo datumu pēc tā izslēgšanas no nemateriālo ieguldījumu vai pamatlīdzekļu sastāva. Nolietojums 
ir aprēķināts pēc lineārās metodes un norakstīts attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un aktīvu lietderīgās 

izmantošanas periodā. 

Nolietojumu metode tiek pārskatīta ne retāk kā katra pārskata gada beigās. 

(iii) Krājumu neto realizācijas vērtības noteikšana 

Krājumi ir novērtēti zemākajā no pašizmaksas un neto realizācijas vērtības. Vadībai ir jāsagatavo krājumu 

vērtības aplēses gadījumos, kad tiek konstatēts, ka krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes 

vērtību. Ja krājumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina līdz to neto 

realizācijas vērtībai, t.i., aplēstajai pārdošanas cenai, atskaitot aplēstās pabeigšanas izmaksas un  aplēstās 

nepieciešamās pārdošanas izmaksas.  
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(iv) Debitoru parādu novērtējums 

Finanšu aktīvu uzraudzības procesam un vērtības samazināšanās noteikšanai ir raksturīgi vairāki būtiski riski 

un neskaidrības. Šie riski un neskaidrības ietver risku, ka Sabiedrības novērtējums attiecībā uz klienta spēju 

pildīt visas savas līgumsaistības mainīsies atbilstoši izmaiņām attiecīgā klienta kredītreitingā, un risku, ka 

ekonomiskā situācija pasliktināsies vairāk nekā paredzēts vai arī tā ietekmēs klientu vai emitentu būtiskāk.  

Debitoru parādi ir novērtēti, ievērojot piesardzības principu, un bilancē uzrādīti neto vērtībā, no uzskaites 

vērtības atskaitot uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem un debitoru pārādiem.  

Uzkrājumi nedrošiem pircēju un pasūtītāju parādiem izveidoti, vadībai individuāli izvērtējot katra debitora 

parāda atgūstamību.  

(v) Atliktā nodokļu aktīva atzīšana  

Kopējais atliktā nodokļa aprēķina rezultāts tiek atspoguļots bilances aktīvā tādā apmērā, par kādu ir ticams, 

ka nākotnes apliekamā peļņa būs pieejama, lai aktīvu varētu izmantot. Atliktā nodokļa apjoms tiek 

samazināts tādā apmērā, par cik vairs nav ticams, ka tiks realizēti ar to saistītie nodokļu atvieglojumi. 

Sabiedrības atliktā nodokļa aprēķina rezultāts ir atliktā nodokļa aktīvs, kas bilancē netiek atzīts, jo tā 

atgūšana nav droši paredzama.  

(vi) Uzkrājumu veidošana un uzkrāto izmaksu un ieņēmumu atzīšana 

Uzkrājumi tiek veidoti gadījumos, kad pagātnes notikums ir izraisījis pašreizēju pienākumu vai zaudējumus 

un to summu ir iespējams ticami aplēst. Zaudējumu iespējamība tiek novērtēta, vadībai izdarot apsvērumus. 

Zaudējumu apmēra noteikšanai vadībai ir nepieciešams izvēlēties piemērotu aprēķinu modeli un specifiskos 

pieņēmumus, kas saistīti ar šo risku.  

Uz pārskata gada beigām ir izveidoti sekojoš nozīmīgi uzkrājumi un uzkrātās izmaksas: 

 uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksas, kas tiek noteiktas, reizinot darbinieku vidējo 

dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto 

neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.  

 uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības ar ārvalstu pastu administrācijām. 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 vēl apstiprinājušas savstarpējas 

salīdzināšanās procedūras ietvaros un līdz ar to nav izstādīti rēķini. Saskaņā ar spēkā esošo 

procedūru, norēķinu salīdzināšana un apstiprināšana notiek viena gada laikā kopš pakalpojuma 

saņemšanas. Vadība aplēš uzkrātos ieņēmumus un izdevumus balstoties uz informāciju par 

saņemto un nosūtīto sūtījumu skaitu un sagaidāmajiem piemērojamiem tarifiem. 

(vii) Pašreizējie tirgus apstākļi 

2007. gada vidū aizsākušās globālās likviditātes krīzes rezultātā ir samazinājusies likviditāte finanšu un 

nekustamā īpašuma tirgos, pazeminājies kapitāla tirgus finansējuma apjoms, kā arī pazeminājušies banku 
sektora likviditātes rādītāji. Šo un citu faktoru rezultātā, Latvija pieredzēja ekonomisko lejupslīdi, kas jau ir 

ietekmējusi un varētu turpināt ietekmēt sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Latvijā. Pievienotais finanšu 

pārskats atspoguļo vadības novērtējumu par Latvijas un globālās uzņēmējdarbības vides ietekmi uz 

Sabiedrības darbību un tās finansiālo stāvokli. Nākotnes notikumi uzņēmējdarbības vidē var atšķirties no 

vadības prognozēm. 

(g) 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 preču pārdošanas tiek atzīti, kad pircējs ir preces 

akceptējis, atbilstoši preču piegādes nosacījumiem. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti periodā, 

kad tie tiek sniegti. Ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām. Ienākumi no 

iznomātā īpašuma tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā lineāri nomas līguma periodā. Avansā saņemtos 

ienākumus no iznomātā īpašuma atzīst nākamo periodu ieņēmumos. Procentu ieņēmumus atzīst peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā, izmantojot efektīvo procentu metodi.  

(h) Krājumi 

Krājumi uzskaitīti, izmantojot FIFO metodi.  

Krājumu uzskaite organizēta pēc nepārtrauktās krājumu uzskaites metodes.  
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(i)  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 ieņēmumi no operatīvās nomas un no klientiem saņemtās priekšapmaksas tiek ietvertas peļņas vai 

zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā. 

(j)  Ieguldījuma īpašumi 

Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko Sabiedrība tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar 

finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai 

izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā saimnieciskās 

darbības gaitā. Sabiedrība ieguldījuma īpašuma novērtēšanai piemēro iegādes izmaksu metodi, t.i., 

ieguldījuma īpašumus pēc to sākotnējās uzskaites izmaksās nenovērtētos patiesajā vērtībā, bet turpina 

uzskaitīt iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un zaudējumus no vērtības samazināšanās 

piemērojot tādus pašus uzskaites principus kā pamatlīdzekļiem. Ja īpašums var ietvert daļu, kuru izmanto 

nomas maksas nopelnīšanai vai kapitāla vērtības palielināšanai, un daļu, kuru izmanto pakalpojumu 
sniegšanai vai administratīvā nolūkā un ja šīs daļas ir iespējams pārdot atsevišķi (vai iznomāt atsevišķi 

saskaņā ar finanšu nomu), Sabiedrība uzskaita šīs daļas atsevišķi. Ja daļas nav iespējams pārdot atsevišķi, 

īpašumu uzskaita kā ieguldījuma īpašumu tikai tad, ja nenozīmīga tā daļa tiek izmantota Sabiedrības pašas 

pakalpojumu sniegšanai vai administratīvā nolūkā. 

Pārklasifikāciju uz ieguldījuma īpašuma posteni vai no tā veic tikai tad, ja notiek īpašuma lietošanas veida 

maiņa. 

(k) Aizņēmumi 

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās 

izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, 

izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar 

aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā. 

(l) 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. Saņemtās naudas summas, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata 

par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu. 

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. 

(m) Uzņēmumu ienākuma nodoklis 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu sastāv no par pārskata gadu aprēķinātā un atliktā nodokļa. 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.  

Aprēķinātais nodoklis 

Par pārskata gadu aprēķinātais nodoklis ir aprēķināts, ievērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 
prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu un piemērojot likumā noteikto 15% nodokļa likmi. 
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Atliktais nodoklis 

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir aprēķināts laika noviržu izraisītām pagaidu starpībām, kas rodas 
no atšķirībām starp aktīvu un pasīvu vērtību finanšu pārskatā (uzskaitē) un to vērtību nodokļu vajadzībām.  

Minētās starpības galvenokārt radušās no atšķirīgām pamatlīdzekļu nolietojuma likmēm, kas tiek pielietotas 

nodokļu un finanšu uzskaitē, izveidotiem uzkrājumiem un pārnesamiem zaudējumiem saskaņā ar uzņēmumu 

ienākuma nodokļa deklarāciju. Atliktais nodoklis ir aprēķināts, piemērojot likumā noteikto nodokļa 

likmi - 15%. 

(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 Sabiedrības darbības laikā 

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

kapitālsabiedrības darbības laikā aizliegts izmaksāt kapitālsabiedrības akcionāriem. Akcionāriem Sabiedrības 

likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā izmaksātās summas no speciālās rezerves, kurās ir ieskaitīts 

bezpeļņas Sabiedrības uzkrātais rezerves fonds (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem), kā arī akcionāriem 

atsavinot tiem piederošās kapitālsabiedrības akcijas, ja to vērtība ir tikusi palielināta, ieskaitot bezpeļņas 

Sabiedrības darbības laikā uzkrāto rezerves fondu (ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem) 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā, akciju atsavināšanas ienākumu apliek ar ienākuma nodokli nodokļu 

likumos noteiktajā kārtībā. 

(o) Dotācijas un valsts kompensācijas par zaudējumus radošiem pakalpojumiem 

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 tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, ja ir 

izpildīti visi ar dotācijas saņemšanu saistītie nosacījumi. 

Sabiedrībai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, kas piešķirti kā kompensācija par tās sniegtajiem, zaudējumus 

radošiem pakalpojumiem, kuri attiecas uz tās pamatdarbību, atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā 

izdevumu samazinājumu attiecīgajā pārskata periodā, ja izpildās visi no zemāk minētajiem nosacījumiem:  

Pārskata periodā Sabiedrība ir atzinusi izmaksas, kas radušās, sniedzot no valsts līdzekļiem 

kompensējamo pakalpojumu; 

Sabiedrība ir guvusi pamatotu pārliecību, ka saņemamās kompensācijas ir iekļautas valdības 

apstiprinātajā valsts budžetā;  

Pastāv pamatota pārliecība, ka Sabiedrība ievēros ar dotāciju un kompensāciju saņemšanu saistītos 

nosacījumus.  

Par pārskata gada apstiprinātās, bet vēl nesaņemtās valsts kompensācijas par pārskata periodā sniegtajiem, 

zaudējumus radošiem pakalpojumiem pārskata gada beigās tiek uzrādītas kā uzkrātie ieņēmumi. 

(p) Saistības pret pasta norēķinu sistēmas kontu īpašniekiem 

Sabiedrība pasta norēķinu sistēmā atver un uztur kontus klientiem – kontu īpašniekiem. Kontu īpašnieki 

Sabiedrības kontos ieskaita un tur līdzekļus, kas var tikt  izmantoti dažādu darījumu veikšanai ar Sabiedrības 

starpniecību, saskaņā ar kontu īpašnieku vajadzībām Postenī „Saistības pret pasta norēķinu sistēmas kontu 

īpašniekiem” ir uzrādīti no kontu īpašniekiem piesaistītie uz gada beigām neizmantotie līdzekļi.   

(q) Klientu uzdevumā izmaksājamās summas 

Saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, Sabiedrība pieņem  no klientiem un savu klientu uzdevumā izmaksā 

summas trešajām pusēm. Postenī „Klientu uzdevumā izmaksājamās summas” uzrādītas saistības par uz gada 

beigām saņemtām, bet vēl tālāk neizmaksātām summām. 

(r) Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi 

Ilgtermiņa posteņos ir uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi iestājas 

vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas 

gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.  

(s) Posteņu pārklasifikācija 

Saskaņā ar vadības viedokli 2009. gadā ir veiktas izmaiņas posteņu klasifikācijā salīdzinājumā ar 2008. gada 

finanšu pārskatu. Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu. 2009. gada finanšu pārskatā salīdzinošie 

rādītāji par 2008. gadu klasificēti pēc 2009. gada principiem un ir salīdzināmi. 
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(2) Neto apgrozījums  

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Vēstuļu korespondence 22 119 662  21 654 894 

Preses izdevumu un reklāmu piegādes un abonēšanas pakalpojumi 4 357 750  5 106 161 

Dažādu preču mazumtirdzniecība 2 018 033  1 755 363 

Maksājumu pieņemšana 2 267 769  2 985 269 

Paku sūtījumi 2 291 713  2 836 409 

Pasta norēķinu sistēmas pakalpojumi 2 228 549  3 088 564 

Pensiju un pabalstu piegāde  3 883 685  2 230 464 

Preses izdevumu mazumtirdzniecība 1 192 657  1 577 741 

Eksprespasta sūtījumi 1 770 575  1 992 542 

Filatēlijas materiālu realizācija 13 696  188 355 

Pārējās pasta preces un pakalpojumi 765 177  1 293 040 

Reklāmu piegāde 270 337  728 638 

Naudas pārvedumi 566 957  658 705 

Pārējie ieņēmumi 442 596  1 020 350 

 44 189 156  47 116 495 

Pārējie ieņēmumi ietver ieņēmumus no e-paraksta sertifikācijas pakalpojumiem LVL 27 174 apmērā (2008: 

LVL 174 600). 2009. gadā Sabiedrība pārtrauca šo pakalpojumu sniegšanu, jo sertifikācijas pakalpojumu 

sniegšanas darbības virziens tika nodots VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Skat. Pielikumu 

Nr. 6). 

 

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 

 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Darba samaksa 18 952 889  22 077 128 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 511 283  5 088 025 

Materiāli un preces 4 299 636  3 559 402 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 4 657 534  4 628 832 

Autotransporta uzturēšana, noma un degviela 4 437 885  4 069 448 

Telpu uzturēšana, īre, komunālie pakalpojumi 3 645 215  3 540 331 
Informācijas tehnoloģijas un sakari 2 161 837  2 755 596 

Citu pasta operatoru un transporta sabiedrību pakalpojumi 1 744 828  1 496 970 

Citas ražošanas izmaksas 1 711 564  4 807 997 

Kompensācija par preses izdevumu piegādes pakalpojumu 

sniegšanu lauku apvidos (4 500 316)  (3 541 205) 

 41 622 355   48 482 524 

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir samazinātas par 2009. gadam piešķirto kompensāciju par Latvijas 

Pasts preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītajiem zaudējumiem 

pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2009. gada 18. septembra rīkojumu Nr. 636, LR Ministru kabineta 

2009. gada 26. oktobra protokolu Nr. 75, 5. paragrāfs, 12. punkts un LR Satiksmes ministrijas 2010. gada 25. 

marta rīkojumu Nr. 01.1-03/55 kompensācija LVL 4 500 316 apmērā (2008: LVL 3 541 205). Piešķirtās, bet 

uz gada beigām nesaņemtās  kompensācijas daļa tiek uzrādīta postenī Uzkrātie ieņēmumi (Skat. Pielikumu 

Nr. 21). 
 

(4) Pārdošanas izmaksas 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Darba samaksa 333 943  318 383 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 80 173  85 059 

Reklāmas izmaksas 78 116  104 749 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija -  9 369 

Citas pārdošanas izmaksas 535 012  378 750 

 1 027 244  896 310 
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(5) Administrācijas izmaksas 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Darba samaksa 1 875 372  2 218 378 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 448 989  506 643 

Telpu uzturēšana, īre, komunālie pakalpojumi 291 008  557 419 

Konsultatīvie pakalpojumi 208 032  203 691 

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija 465 305  100 981 

    

Autotransporta uzturēšana, noma un degviela 22 356  42 751 

Juristu pakalpojumi 46 427  25 905 

Komandējumi 25 101  19 955 

Citas administrācijas izmaksas 544 040  789 842 

 3 926 630  4 465 565 

Administrācijas izdevumu sastāvā iekļauta atlīdzība Zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par finanšu 

pārskatu revīziju LVL 14 463 (2008: LVL 24 350). Pārskata gadā Sabiedrība no revidenta nesaņēma citus 

pakalpojumus. 

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Ieņēmumi no nomas maksas  (1) 657 297  504 948 

Neto rezultāts no pamatlīdzekļu izslēgšanas un e-paraksta darbības 

virziena nodošanas (2) 

 

1 709 434 

  

- 

Saņemtās soda naudas 9 838  4 906 

Pārējie ieņēmumi (3) 1 274 555  4 263 881 

 3 651 124  4 773 735 

(1)  Ieņēmumi no nomas maksas, kas gūta no ieguldījumu īpašuma iznomāšanas  sastādīja LVL 261 633 

(2008: 0). 

(2) Neto rezultāts no e-paraksta darbības virziena nodošanas un pārējo pamatlīdzekļu izslēgšanas  LVL 

1 709 434 veidojas no ieņēmumiem LVL 4 742 564 atskaitot izdevumus no ilgtermiņa aktīvu atlikušās 

vērtības LVL 3 033 130 apmērā norakstīšanas. Ieņēmumi LVL 4 368 655 apmērā tika saņemti kā atlīdzība 

par e- paraksta sertifikācijas pakalpojumu darbības virziena nodošanu. Atlīdzība ietver maksu par ar             

e-parakstu  saistīto aktīvu un saistību izslēgšanu un citiem Sabiedrības izdevumiem, kas tai bija radušies 

saistībā ar projektu, kā norādīts zemāk tabulā: 

 Tūkst.LVL  

Nemateriālie ieguldījumi bilances atlikušā vērtībā  1 561  

Pamatlīdzekļi bilances atlikušā vērtībā 38  

Krājumi 249  

Aprēķinātie izdevumi saistīti ar e-projektu  un atzīti izdevumos no projekta 

sākuma līdz 2008. gada 31. decembrim  

 

2 678 

 

Aprēķinātie izdevumi saistīti ar e-projektu no 2009. gada 1. janvāra līdz 

darbības  virziena nodošanai 

 

225 

 

Saistības un uzkrātās saistības (382)  

Atlīdzība no VAS Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs, kas atzīta 

pārskata gada pārējos  saimnieciskās darbības  ieņēmumos 

 

4 369 

 

E-paraksta pakalpojuma mērķis ir dot iespēju un nodrošināt iedzīvotājiem drošu apmaiņu ar elektroniskajiem 

dokumentiem. E-paraksts tika nodots ekspluatācijā 2008. gadā. Tā kā netika gūti prognozētie rezultāti un 

Sabiedrībai no projekta radās zaudējumi un negatīva naudas plūsma, saskaņā ar akcionāru lēmumu E-

paraksta  sertifikācijas pakalpojumu sniegšana tika nodota citai Satiksmes ministrijas pakļautībā esošai 

Sabiedrībai  VAS „Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs”. Lai noteiktu visu izmaksu un ieguldījumu  

apjomu, kas Sabiedrībai bija radušies saistībā ar E-paraksta projektu,  tika pieaicināti konsultanti. Aprēķinu 

rezultātā tika noteikta atlīdzība tādā apjomā, lai Sabiedrībai atlīdzinātu radušos izdevumus un ieguldījumus.  

No kopējās noteiktās atlīdzības LVL 4 368 655 apjomā, atlīdzība LVL 3 287 860 apmērā tika saņemta 2008. 

gadā kā avansa maksājums un 2008. gada 31. decembrī bija iekļauta bilances postenī „No pircējiem saņemtie 

avansi”.  
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(3) 2008. gadā Pārējo ieņēmumu sastāvā ir iekļauta no Latvijas Republikas Satiksmes Ministrijas saņemtā 

kompensācija LVL 4.1milj. apmērā un 2009. gadā  LVL 0.69 milj. apmērā par preses izdevumu piegādes 

pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītiem zaudējumiem 2008. gadā, saskaņā ar precizētu aprēķinu.  

 

 

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 

 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas -  23 383 

Soda naudas 73 255  56 530 

Pārējie izdevumi 241 382  96 811 

 314 637  176 724 

 

(8) Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas sabiedrību kapitālos    

     

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Dividendes no koncerna meitas sabiedrības SIA „Mailmaster”  44 503  155 629 

 

(9) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 

 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Banku procenti par kontu atlikumiem  65 946  63 766 

Procentu ieņēmumi par depozītiem 89 202  40 151 

 155 148  103 917 

 

(10) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 

 2009  2008 

 LVL  LVL 

    

Procentu izmaksas 1 040 428  1 425 128 

Neto zaudējumi  no ārvalstu valūtas kursa svārstībām 189 126  128 461 

 1 229 554  1 553 589 

Procentu  maksājumus LVL 925 981 apmērā veido maksājumi par aizņēmumu no AS Parex bankas (2008: 

LVL 1 119 552) un LVL 114 447 apmērā - maksājumi par aizņēmumu no AS Latvijas Krājbankas (2008: 

LVL 301 252). 2008. gadā procentu  maksājumus LVL 4 323 apmērā veido maksājumi par garantiju VSAA 

pensiju piegādei no AS Swedbank.  
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(11) 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: 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Zaudējumi pirms nodokļiem (80 489) 
 

(3 424 936) 

    

Teorētiski aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15% likmi (12 073)  (513 740) 

Izdevumi, par kuriem nedrīkst samazināt apliekamo ienākumu 16 808  78 590 

Ar nodokli neapliekamie ieņēmumi (18 668)  (40 892) 

Izmaiņas neatzītajā atliktā nodokļa aktīvā (13 933)  476 042 

Nodokļu izdevumi -  - 

 

Atliktais nodoklis aprēķināts no šādām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību bilances vērtībām un to 
vērtībām uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina mērķiem: 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Atliktā nodokļa saistības:    

Pamatlīdzekļu nolietojuma pagaidu atšķirība 1 279 481  1 243 374 

    

Atliktā nodokļa aktīvi:    

Uzkrāto atvaļinājumu izmaksu pagaidu atšķirība (166 467)  (231 864) 

Uzkrājumu krājumu vērtības samazinājumam pagaidu atšķirība (19 595)  (22 005) 

Pārējo uzkrāto izmaksu pagaidu atšķirība (257 381)  (211 354) 

Atzīti uz nākošajiem taksācijas periodiem pārnesamie nodokļu 

zaudējumi (836 038) 

 

(778 151) 

 (1 279 481)  (1 243 374) 

    

Atliktā nodokļa aktīvs, neto -  - 

 

No kopējiem uzkrātajiem neizmantotajiem nodokļu zaudējumiem, kas 2009.gada 31.decembrī sastādīja  

LVL 26 131 598 (31.12.2008. – LVL 26 725 914), atliktā nodokļa aktīvs netika atzīts par nodokļu 
zaudējumiem LVL 20 558 011 apmērā (31.12.2008. – LVL 21 538 241), jo nepastāvēja liela varbūtība par to, 

ka nākotnē būs pieejama pietiekama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt šos nodokļu 

zaudējumus.   

Uzkrātie zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 2009.gada 31.decembrī bija LVL 26 131 598. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodokļu mērķiem aprēķinātie zaudējumi var tikt segti 

hronoloģiskā secībā no nākamo astoņu gadu apliekamā ienākuma: 

 Zaudējumu 

vērtība 

Beigu  

Termiņš 

 LVL  

2005. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 1 766 044 2013 

2006. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 6 208 173 2014 

2007. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 13 185 827 2015 

2008. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem 4 971 554 2016 

2009. gada zaudējumi uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem - 2017 

 26 131 598  

 

(12) Pārējie nodokļi 

 2009  2008 

 LVL  LVL 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 63 948  84 228 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 14 845  11 081 

 78 793  95 309 
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(13) Nemateriālie ieguldījumi 

 Licences un 

dator- 

programmas 

Preču zīmes Avansa  

maksājumi par 

nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

Kopā 

 

 LVL LVL LVL LVL 

Sākotnējā vērtība     

31.12.2008. 5 102 387 12 689 2 418 614 7 533 690 

Iegādāts - - 120 270 120 270 

Pārklasificēts 819 963 3 870 (823 833) - 

Pārvietots no pamatlīdzekļiem 70 099 - - 70 099 

Izslēgts (3 170 569) (205) (668 150) (3 838 924) 

31.12.2009. 2 821 880 16 354 1 046 901 3 885 135 

     

Nolietojums     

31.12.2008. 1 695 035 9 868 406 121 2 111 024 

Aprēķināts par 2009. gadu 1 185 152 2 604 - 1 187 756 

Pārklasificēts 36 899 100 (36 999) - 

Pārvietots no pamatlīdzekļiem 65 307 - - 65 307 

Izslēgto ieguldījumu nolietojums (1 385 130) (94) - (1 385 224) 

31.12.2009. 1 597 263 12 478 369 122 1 978 863 

     

Bilances vērtība 31.12.2008. 3 407 352 2 821 2 012 493 5 422 666 

Bilances vērtība 31.12.2009. 1 224 617 3 876 677 779 1 906 272 

 

Postenī „Datorprogrammas” 2009. gadā nodotas ekspluatācijā "Eksprespasta klientu informācijas sistēmas" 

projekta ietvaros izstrādātās lietojumprogrammas ar bilances vērtību 2009. gada 31. decembrī - LVL 8 389 

(sākotnējā vērtība – LVL 8 836, uzkrātais nolietojums – LVL 447); "Rēķinu par sūtījumiem veidošanas 

sistēmas" projekta ietvaros izstrādātās lietojumprogrammas ar bilances vērtību 2009. gada 31. decembrī - 

LVL 8 130 (sākotnējā vērtība - LVL 10 840, uzkrātais nolietojums - LVL 2 710),  "Uzņēmuma vadības 

sistēmas" projekta ietvaros izstrādātās lietojumprogrammas ar bilances vērtību – LVL 511 806 (sākotnējā 

vērtība – LVL 788 445, uzkrātais nolietojums – LVL 276 639), un citas datorprogrammas ar sākotnējo 

vērtību LVL 11 842.  

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

formālu apstākļu dēļ, šie nemateriālie ieguldījumi nebija formāli nodoti ekspluatācijā, tādēļ 2009. gada 31. 

decembrī tie ir uzrādīti Avansa maksājumu sastāvā. Sabiedrības vadība ir aprēķinājusi šo nemateriālo 

ieguldījumu aptuveno amortizāciju par to izmantošanas periodu un iekļāvusi finanšu pārskatos. 

Izslēgtie nemateriālie ieguldījumi ietver elektroniskā paraksta pakalpojuma pamataplikācijas un saistītos 

ieguldījumus to atlikušajā vērtībā 1561 tūkst LVL (Skat piezīmi Nr 6.) 
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(14) 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 

 LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Sākotnējā vērtība         

31.12.2008. 15 556 337 3 779 650 33 678 14 477 950 624 524 23 792 34 495 931 

Iegādāts 157 - - 383 107 186 197 22 887 592 348 

Izslēgts  (169 769)  (489 103) (434 790) (19 104) (1 112 766) 

Pārvietots uz 

Nemateriāliem 
ieguldījumiem - - (33 678) 40 290 (52 461) (24 250) (70 099) 

31.12.2009. 15 556 494 3 609 881 - 14 412 244 323 470 3 325 33 905 414 

        

Nolietojums        

31.12.2008. 3 293 816 1 429 313 22 950 9 101 319  - - 13 847 398 

Aprēķināts par 2009. 

gadu 521 762 661 047  2 752 274 - - 3 935 083 

Izslēgto 
pamatlīdzekļu 
nolietojums  (96 167)  (437 169) - - (533 336) 

Pārvietoto uz 
Nemateriāliem 
ieguldījumiem 
pamatlīdzekļu 
nolietojums - - (22 950) (42 357) - - (65 307) 

31.12.2009. 3 815 578 1 994 193 - 11 374 067 - - 17 183 838 

        

Bilances vērtība 

31.12.2008. 12 262 521 2 350 337 10 728 5 376 631 624 524 23 792 20 648 533 

Bilances vērtība 

31.12.2009. 11 740 916 1 615 688 - 3 038 177 323 470 3 325 16 721 576 

Postenī “Zemes gabali, ēkas, būves” 2009. gada 31. decembrī iekļauta zeme ar bilances vērtību LVL 963 831 

(2008: LVL 963 831) un ēkas ar bilances vērtību LVL 10 777 085 (2008: LVL 12 089 875). VAS „Latvijas 

Pasts” Zemesgrāmatā ir nostiprinājusi īpašumtiesības uz visām bilancē uzrādītajām ēkām un zemes gabaliem.   

Sabiedrības īpašumā esošo zemes gabalu kadastrālā vērtība uz 2009. gada 31. decembri ir LVL 1 765 738 

(2008: LVL 3 329 924) un ēku kadastrālā vērtība uz 2009. gada 31. decembri LVL 6 487 136 (2008: 

LVL 8 780 740). 

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti vairākus gadus ir zaudējumi. Šīs apstāklis norāda, ka Sabiedrības 

pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu atgūstamā vērtība, iespējams, varētu būt zemāka par to bilances 

vērtību 2009. gada 31. decembrī, attiecīgi LVL 16 721  576 un LVL 1 906 272 apjomā. Tomēr, saskaņā ar 

vadības viedokli, bez sertificētu vērtētāju vērtējuma atgūstamo vērtību nav iespējams ticami noteikt un tādēļ 

vadība šādas aplēses nav veikusi. 

 

(15) Ieguldījuma īpašumi 

Sabiedrība kā ieguldījuma īpašumu klasificē divus zemes gabalus ar kopējo vērtību LVL 5 345 517, kas 

atrodas Stacijas laukumā 1, Rīgā, un kuru lietošanas tiesības, saskaņā ar  līguma ar trešo pusi, pēc līguma 

nostiprināšanas Zemesgrāmatā, Sabiedrība ir nodevusi šai trešajai pusei. Informāciju par nomas ieņēmumiem 

skatīt Pielikumos Nr. 6 un 32. Zemesgabali  ir brīvi no apbūves. Demontāžas darbu izmaksas LVL 1 115 517 
apmērā 2008. gadā tika pievienotas zemes gabalu bilances vērtībai. 

Zemesgabalu kopējā platība ir 8 877 m2,  un to kadastrālā vērtība pārskata datumā bija  LVL 1789 603. 
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(16) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā 

(a) informācija par koncerna meitas sabiedrībām 

Nosaukums Līdzdalības daļas koncerna 

meitas sabiedrībās bilances 

vērtība 

Līdzdalības daļa koncerna 

meitas sabiedrību 

pamatkapitālā 

 31.12.2009. 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2008. 

 LVL LVL % % 

SIA „Mailmaster” 606 250 606 250 100 100 

AS „IT Latvija” 19 500 19 500 78 78 

SIA „Latvijas Pasta nodaļu tīkls” 96 000 48 000 80 80 

 721 750 673 750   

(b) Svarīgākās finanšu informācijas kopsavilkums par meitas sabiedrībām  

  
 

Pašu kapitāls Pārskata gada peļņa/ 

(zaudējumi)  

Nosaukums Adrese 31.12.2009. 31.12.2008. 2009 2008 

  LVL LVL LVL LVL 

SIA „Mailmaster”  Ziemeļu iela 10, Lidosta 

„Rīga”, Mārupes pagasts, 

LV-1044, Latvija 587 479 584 092 47 890 44 503 

AS „ IT Latvija” Cēsu iela 31, Rīga,      

LV-1012, Latvija 97 525 87 950 9 574 (36 464) 

SIA „ Latvijas Pasta 

nodaļu tīkls” 

Tallinas iela 4-1, Rīga, 

LV-1001, Latvija (120) 48 000 (120 160) - 

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. 

SIA „Latvijas pasta nodaļu tīkls” pamatdarbības veids ir pasta nodaļu apkalpošana. Informāciju saistībā ar 

tiesas uzliktiem ierobežojumiem Sabiedrībai izmantot balss tiesības attiecībā uz lēmumu pieņemšanu skatīt 

Pielikumā Nr. 33. 

 

(17) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 

 31.12.2009.  31.12.2008. 

 LVL  LVL 

    

Pasta vērtszīmes, nemarkotā produkcija un preces pārdošanai  1 119 679  1 188 230 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam (130 634)  (146 701) 

 989 045  1 041 529 

 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam pārskata gada sākumā 146 701  172 218 

Izveidoti papildus uzkrājumi 10 504  831 

Norakstīts (26 571)   (26 348) 

Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam pārskata gada beigās 130 634  146 701 
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(18) Pircēju un pasūtītāju parādi 

 31.12.2009.  31.12.2008. 

 LVL  LVL 

    

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 3 641 456  6 368 469 

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (350 091)  (198 600) 

 3 291 365  6 169 869 

    

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem 

pārskata gada sākumā 198 600  632 606 

Papildus izveidoti uzkrājumi 151 512  205 647 

Norakstīts (21)  (639 653) 

Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem 

pārskata gada beigās 350 091 

 

198 600 

 

(19) Citi debitori 

  2009   2008 

 LVL  LVL 

    

Nodokļu pārmaksa (skat. 26. pielikumu) -  29 703 

Akceptētais PVN 103 420  45 572 

Īrnieku parādi un citi debitori 437 936  641 063 

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (95 395)  (86 726) 

 445 961  629 612 

 

(20) Nākamo periodu izmaksas 
 

 2009   2008 

 LVL  LVL 

Darbinieku veselības apdrošināšana 50 076  65 149 

Priekšapmaksa par pakalpojumiem  198 825  154 097 

Autotransporta apdrošināšana 124 312  69 635 

Preses abonēšana 988  1 016 

Auto noma un citi maksājumi -  77 013 

Darbinieku atvaļinājumi 31 917  36 228 

 406 118  403 138 

 

(21) Uzkrātie ieņēmumi 

 

 2009  2008 

 LVL  LVL 

Uzkrātie ieņēmumi ar ārvalstu pastu administrācijām 2 741 625  1 886 907 

Kompensācija no budžeta izmaksu segšanai par piegādi lauku 

rajonos 

2 000 000  3 541 205 

Uzkrātie ieņēmumi par pārējiem pakalpojumiem 35 136  59 500 

 4 776 761  5 487 612 

 

(22) Nauda 

 

 2009   2008 

 LVL  LVL 

Nauda kasēs 999 393  1 745 742 

Nauda norēķinu kontos 12 247 364  21 470 123 

Naudas līdzekļi ceļā 1 636 501  5 788 165 

 14 883 258  29 004 030 
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(23) Akciju kapitāls 

 

2009. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais akciju kapitāls sastāv no 6 569 293 parastajām 

akcijām ar LVL 1 nominālvērtību katra. 

(24) Nākamo periodu ieņēmumi 

 31.12.2009.  31.12.2008. 

 LVL  LVL 

    

a)   1 gada laikā ieņēmumos iekļaujamā summa:    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 81 633  81 633 

Pasaules Pasta savienības finansējums pamatlīdzekļu iegādei 22 028  22 028 

Nomas maksa par  telpām  22 147  19 036 

Ieņēmumi par sertifikācijas pakalpojumiem -  233 592 

Īstermiņa daļa 125 808  356 289 

    

b)   2 – 5 gadu laikā ieņēmumos iekļaujamā summa:    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 326 531  326 531 

Pasaules Pasta savienības finansējums pamatlīdzekļu iegādei 22 028  44 056 

 348 559  370 587 

c) Pēc vairāk nekā 5 gadiem ieņēmumos iekļaujamā summa:    

Vienreizēja maksa par zemes nomas tiesībām 3 510 204   3 591 836  

Ilgtermiņa daļa 

 3 858 763  3 962 423 

Par vienreizējo maksu skatīt informāciju  Piezīmē Nr. 32. 

 

(25) Aizņēmumi no kredītiestādēm 

 

 2009   2008 

 LVL  LVL 

Kredītlīnija no AS Parex bankas 14 758 884  14 758 884 

Kredītlīnija no AS Latvijas Krājbankas -  2 108 412 

 14 758 884  16 867 296 

 
2008. gada 10. maijā Sabiedrība parakstīja līgumu ar AS Parex banka par aizņēmuma EUR 21 000 000 

apmērā saņemšanu, ar atmaksas termiņu līdz 2009. gada 9. maijam. Procentu likme par kredītlīnijas lietošanu 

sastāv no nemainīgās daļas 2.5% un mainīgās daļas EUR 6 mēnešu LIBOR apmērā. Procentu likme par 

kredītlīnijas rezervēšanu ir 0.5%. 

 
2009. gada 8. maijā Sabiedrība parakstīja Vienošanos ar AS Parex banka par Kredītlīnijas līguma 

grozījumiem, kur noteiktais atmaksas termiņš ir līdz 2010. gada 10. maijam. Procentu likme par kredītlīnijas 

lietošanu sastāv no nemainīgās daļas 3.75% un mainīgās daļas EUR 6 mēnešu LIBOR apmērā. 

 
2010. gada 25. maijā Sabiedrība parakstīja Vienošanos ar AS Parex banka par Kredītlīnijas līguma 
grozījumiem, kur noteiktais atmaksas termiņš ir līdz 2011. gada 10. maijam. Procentu likme par kredītlīnijas 

lietošanu sastāv no nemainīgās daļas 3.75% un mainīgās daļas EUR 6 mēnešu LIBOR apmērā. 

 
Kredītlīnijas saistību izpilde tiek nodrošināta un pastiprināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Rīgā, Stacijas 

laukumā 1 Nr. 10000010337 un Nr. 100000102276, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8877 kv. m 

un nekustamā īpašuma hipotēku Rīgas raj., Mārupes pag., „Starptautiskā lidosta Rīga 30/6”, Nr. 

100000304957, kas sastāv no 3 ēkām. 2010. gada 25. maija Kredītlīnijas līguma grozījumi paredz, ka 
Kredītlīnijas saistību izpilde tiek nodrošināta un pastiprināta ar sekojošu nekustamā īpašuma hipotēku- zemes 

gabalu 1961 kv. m platībā, kas atrodas Rīgā, Rumbulas ielā 7 Nr. 100000068931, ēku (būvju) nekustamo 

īpašumu Rīgā, Ūnijas ielā 52 k-1 Nr. 100000139331, zemes gabalu 1099 kv.m platībā, kas atrodas Rīgā, 

Augusta Dombrovska ielā 34 Nr. 100000137214, zemes gabalu 1506 kv.m platībā (viena ēka uz tās), kas 

atrodas Rīgā, Slokas ielā 60 Nr. 2016, zemes gabalu 557 kv.m platībā (viena ēka uz tās), kas atrodas Rīgā, 

Dzirciema ielā 1A Nr. 20538, zemes gabalu 1635 kv.m platībā (3 ēkas uz tās), kas atrodas Baldones novadā, 

Baldonē, Rīgas ielā 87 Nr. 100000090109, ēku (būvju) nekustamo īpašumu Siguldas novadā, Siguldā, Pils 

ielā 2 Nr. 100000133862, pasta ēku 1892.9 kv.m platībā, kas atrodas Bauskā, Slimnīcas ielā 9A Nr. 854, 

zemes gabalu 2043 kv.m platībā, kas atrodas Liepājā, Pasta ielā 4 Nr. 100000072101, ēkām Jelgavā, Raiņa 



VAS „LATVIJAS PASTS” 

2009. GADA PĀRSKATS 

 

Pielikums (turpinājums) 
 

 27 

ielā 14 Nr. 6981, ēku Rīgā, Rumbulas ielā 7 k.1 Nr. 100000109926. Tāpat tika noteikta komercķīla un 

finanšu ķīla uz sekojošām Sabiedrības pozīcijām: komercķīla uz visām prasījuma tiesībām pret Sabiedrības 

debitoriem kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamām sastāvdaļām; komercķilu uz 

visiem sabiedrības piederošiem krājumiem kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā lietu kopības nākamām 

sastāvdaļām; finanšu ķīlu uz Sabiedrības naudas līdzekļiem visos norēķinu kontos, krājkontos un depozītu 

kontos, kas atvērti Bankā vai tiks atvērti Bankā Kredītlīnijas līguma darbības laikā esošajiem un turpmāk 

ieskaitītajiem naudas līdzekļiem. Finanšu ķīla neattiecas uz VSAA pensiju naudas līdzekļiem. 

 
2007. gada 28. decembrī Sabiedrība parakstīja aizdevuma līgumu ar AS Latvijas Krājbanka par summas 

EUR 3 000 000 apmērā saņemšanu. Kredīts tika saņemts 2008. gada martā. 2008. gada 30. oktobrī tika 

noslēgta vienošanās ar AS Latvijas Krājbanka par 2007. gada aizdevuma līguma atmaksas termiņa 

pagarināšanu līdz 2009. gada 31. maijam. Aizņēmums tika atmaksāts 2009. gada 29. maijā. 

 
2009. gada 29. maijā Sabiedrība noslēdza ar AS Latvijas Krājbanka Kredītlīnijas līgumu par summu 

LVL 2 000 000 apmērā ar atmaksas termiņu līdz 2009. gada 30. novembrim. Sākot ar 2009. gada 30. jūliju 

kredītlīnijas limits ik mēnesi tika samazināts par LVL 100 000. Procentu likme par kredītlīnijas lietošanu 

sastāv no fiksētās procentu likmes 11.95%. Izmantotā kredītlīnijas summa LVL 500 000 tika atmaksāta 

2009. gada 2. novembrī. 

 

(26) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  

 Uzņē-

mumu 

ienākuma 

nodoklis 

PVN Nekustamā 

īpašuma 

nodoklis 

Dabas 

resursu 

nodoklis 

Valsts sociālās 

apdroši-

nāšanas 

obligātās 

iemaksas 

Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodoklis 

Uzņē-

mēj-

darbības 

riska 

nodeva 

Kopā 

 LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 

Parāds/ 

(pārmaksa) 

31.12.2008. 

 

(29 694) 307 914 (9) 

 

4 648 

 

670 153 

 

325 588 

 

1 638 1 280 238 

Aprēķināts par 

2009. gadu 

 

 - 1 056 912 78 793 8 704 7 039 355 3 138 433 17 937 11 340 134 

Aprēķinātas soda 

naudas - 7 432 78 - - - - 7 510 

Samaksāts 2009. 

gadā - (1 298 886) (78 569) (12 621) (7 277 536) (3 256 574) (18 248) (11 942 434) 

Pārvietots 29 694 (29 694) - - - - - - 

Parāds/ 

(pārmaksa) 

31.12.2009. - 43 678 293 731 431 972 207 447 1 327 685 448 

 

(27) Pārējie kreditori 

 31.12.2009.  31.12.2008. 

 LVL  LVL 

    

Parāds Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par saņemto naudu 

pensiju izmaksām, kas iesaldēta darbību izbeigušajās Latvijas 

komercbankās 346 668  346 668 

Algas 609 861  1 002 083 

Saņemtās drošības naudas no celtniecības darbu veicēju konkursu 

dalībniekiem - 

 

50 577 

Pārējie kreditori 240 761  529 536 

 1 197 290  1 928 864 

VAS ”Latvijas Pasts” pastāv saistības pret Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par saņemto naudu 

pensiju izmaksām, kas tika zaudēta darbību izbeigušajās komercbankās. Sabiedrība ir pieteikusi kreditora 

prasības pret AS ”Banka Baltija” un AS ”Alejas komercbanka”  par minētajās bankās iesaldētajiem budžeta 

līdzekļiem.  
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(28) Uzkrātās saistības 

 

 2009   2008 

 LVL  LVL 

Aprēķinātās saistības ārvalstu pastu administrācijām par 

saņemtajiem pakalpojumiem  1 715 876  1 409 028 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas 1 109 783  1 545 761 

Citas uzkrātās izmaksas 55 988  119 902 

 2 881 647  3 074 691 

(29) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits 

 

 2009  2008 

    

Vidējais Sabiedrībā nodarbināto skaits pārskata gadā: 5 811  6 796 

(30) Darījumi ar saistītām pusēm 
 

Ņemot vērā lielo darījumu skaitu, pasta pakalpojumu ieņēmumi, kas atspoguļoti šajā pielikumā, neietver 

pakalpojumu sniegšanu saistītajām sabiedrībām, kas veikta Sabiedrības ierastās saimnieciskās darbības 

rezultātā. 

(a) Vadības atalgojums 

 2009  2008 

 LVL  LVL 

Valdes locekļu    

  - darba samaksa 189 746  331 503 

  - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 45 662  47 541 

 235 408  379 044 

Padomes locekļu     

  - darba samaksa 30 250  98 081 

  - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 287  23 628 

 37 537  121 709 

 272 945  500 753 

 

(b) Darījumi ar radniecīgām sabiedrībām 

 

  Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana  

 2009   2008 

 LVL  LVL 

-Pakalpojumu sniegšana 95 491  110 285 

 

 2009  2008 

Preču iegāde un pakalpojumu saņemšana LVL  LVL 

- Pamatlīdzekļu, materiālu un licenču iegāde 76 680  154 875 

- Pakalpojumu saņemšana 1 293 626  1 752 573 

 1 447 125  1 907 448 

  Debitoru parādi, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 

  31.12.2009.  31.12.2008. 

  LVL  LVL 

AS „IT Latvija”  997  1 921 

SIA „Mailmaster”  4 949  2 344 

  5 946  4 265 

  Parādi kreditoriem, kas radušies no darījumiem ar saistītajām pusēm 

 31.12.2009.  31.12.2008. 

 LVL  LVL 

AS „IT Latvija”  118 357  188 136 

SIA „Mailmaster”  13 418  28 543 

  131 775  216 679 
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(c) Darījumi ar citām saistītām pusēm 

 

Sabiedrībai pārskata gadā nodeva e-paraksta sertifikācija pakalpojumu sniegšanas darbības virzienu citai 

Satiksmes ministrijas pakļautībā esošai sabiedrībai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Skat. 

Piezīmi Nr. 6). Sabiedrībai nav bijuši būtiski darījumi ar citām saistītām pusēm.  

 

(31) Garantijas 

Sabiedrībai kopš  2005. gada 28. aprīļa bija noslēgti divi garantijas līgumi ar Latvijas kredītiestādi par kopējo 

summu LVL 353 365 ar līgumu beigu termiņu 2009. gada 30. jūnijs pensiju piegādes nodrošinājumam. Jauni 

līgumi netika noslēgti. 

(32) Operatīvās nomas līgumi  

Sabiedrība ir iznomātājs 

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

laukumā 1, Rīgā, lietošanas tiesībām uz 49 gadiem, skaitot no šī līguma nostiprināšanas Zemesgrāmatā. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu uz zemes gabala esošās apbūves demontāžas darbi ir pabeigti un īpašums nodots 

nomā iznomātājam ar 2009. gadu. Sabiedrība ir saņēmusi vienreizēju nomas maksājumu par nomas tiesību 

piešķiršanu LVL 4 000 000, kas ieņēmumos tiek atzīta vienādās daļās 49 gadu nomas periodā katru gadu    

81 633 LVL apmērā.  Bez tam, saskaņā ar nomas līgumu kopējā saņemamā nomas maksa ir: 

2009. gadā  LVL    180 000 

2010. gadā               LVL    180 000 

2011.-2057. gadā  LVL 8 460 000 

Sabiedrība ir nomnieks 

VAS „Latvijas Pasts” lietošanā saskaņā ar Operatīvā līzinga līgumiem, līdz noteiktam termiņam ir nodotas 

automašīnas, par kurām šajā laikā tiek maksāta nomas maksa, kas veidojas kā starpība starp automašīnas 

iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Katru mēnesi tiek veikti līzinga maksājumi, izmaksājot 

automašīnas amortizācijas (nolietojuma) vērtību. 

Uz 2009.gada 31.decembri operatīvā līzinga darījumi ir noslēgti ar šādām līzinga sabiedrībām: 

DnB NORD Līzings SIA – 257 automašīnas;  

ALD AUTOMOTIVE SIA – 173 automašīnas; 

SEB līzings SIA – 2 automašīnas; 

Swedbank Autoparku vadība SIA – 1 automašīna. 

Saskaņā ar šiem līgumiem maksājamā nomas maksa ir: 

2010. gadā   LVL 734 622; 

2011. gadā   LVL 107 986; 

2012. gadā  LVL 9 567 

Operatīvās nomas maksājumi tiek atzīti peļņas zaudējumu aprēķinā lineāri nomas termiņa laikā.  

 

(33) Notikumi pēc pārskata gada beigām 

2010. gada 25. maijā Sabiedrība parakstīja vienošanos ar AS Parex banka par kredītlīnijas līguma 

EUR 21 miljona apmērā grozījumiem, pagarinot atmaksas termiņu līdz 2011. gada 10. maijam. Procentu 

likme par kredītlīnijas lietošanu sastāv no nemainīgās daļas 3.75% un mainīgās daļas EUR 6 mēnešu LIBOR 

apmērā. 

SIA „Mono” ir no VAS „Latvijas Pasts” atšķirīga interpretācija par savstarpējās sadarbības līguma 

nosacījumiem un jautājumā par sadarbības turpināšanu tā ir vērsusies Rīgas rajona tiesā. Lietas izskatīšana ir 

paredzēta 2011.gada 4.oktobrī.   

Izņemot augstāk minēto, laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski 

ietekmētu Sabiedrības finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2009. gada 31. decembrī. 
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(34) Darbības turpināšana 

2009. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedza tās apgrozāmos līdzekļus par LVL 19.73 

miljoniem. 2009. gadā VAS „Latvijas Pasts” darbības rezultātā radās zaudējumi LVL 159 282. Finanšu 

pārskats ir sagatavots pieņemot, ka Sabiedrība turpinās darbību nākotnē.  

2009. gadā VAS „Latvijas Pasts” ir saņēmusi kompensāciju par zaudējumiem, kas rodas no preses izdevumu 

piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos. Finanšu pārskatos ir iekļauta kompensācija par Latvijas 

Pasts preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radītajiem zaudējumiem, kas 

radušies 2009. gadā LVL 4.5 miljonu apmērā, pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2009. gada 

18. septembra rīkojumu Nr. 636, LR Ministru kabineta 2009. gada 26. oktobra protokolu Nr. 75, 5. paragrāfs, 

12. punkts un LR Satiksmes ministrijas 2010. gada 25. marta rīkojumu Nr. 01.1-03/55. 

2010. gada 25. maijā Sabiedrība parakstīja vienošanos ar AS Parex banka par kredītlīnijas līguma 
grozījumiem par tās atmaksas termiņa pagarināšanu līdz 2011. gada 10. maijam. 

Sabiedrība ir izstrādājusi biznesa plānu 2009.-2014. gadam, kas ilgtermiņā paredz plašu tās reorganizāciju 

un pozitīva darbības rezultāta sasniegšanu klientu apkalpošanas jomā. Biznesa plāna īstenošanu ir atbalstījuši 

gan Sabiedrības akcionārs, gan Sabiedrības kreditors, kā arī  Ministru Kabinets ar savu 2009.gada 

22.decembra lēmumu atbalstot Sabiedrības biznesa plānu 2010-2014.gadam.  

Ņemot vērā visus iepriekšminētos faktorus, Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai ir piemērojams 

darbības turpināšanas princips. 

 

(35) Tiesā iesniegtas prasības pret Sabiedrību 

2010. gada 5. janvārī Sabiedrība  paziņoja par 2008.gada 29.decembrī noslēgtā sadarbības līguma ar SIA 
"Mono" izbeigšanu līgumā paredzētajā kartībā. Sadarbības līgums paredzēja uzņēmuma pārejas līguma 

noslēgšanu un klientu apkalpošanas infrastruktūras nodošanu meitas Sabiedrībai SIA "Latvijas Pasta nodaļu 

tīkls.  SIA „Mono” ir iesniegusi prasību tiesā par uzņēmuma pārejas līguma noslēgšanu, sadarbības līguma 

uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un zaudējumu piedziņu. Lieta nolikta izskatīšanai 2011.gadā. Saskaņā 

ar Rīgas rajona tiesas 2010. gada 10. marta lēmumu civillietā Nr. C33406009 SIA "Mono" un AS "Latvijas 

Pasta nodaļu tīkls" prasībā pret VAS "Latvijas Pasts" un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju, ir noteikts 

aizliegums VAS "Latvijas Pasts" samazināt pasta nodaļu skaitu, nodot trešajām personām lietošanā un 
īpašumā mantu, kura atrodas pasta nodaļās, un izmantot balsstiesības AS "Latvijas Pasta nodaļu tīkls" 

akcionāru sapulcēs, ierakstot aizliegumu komercreģistrā un AS "Latvijas Pasta nodaļu tīkls" akcionāru 

reģistrā. Sabiedrība ir iesniegusi pieteikumu par prasības nodrošinājuma,  kas piemērots ar 2010.gada 

10.marta Rīgas rajona tiesas lēmumu, atcelšanu. 

Uz šī pārskata sastādīšanas brīdi pret Sabiedrību tiesā nav celtas prasības, kas varētu būtiski ietekmēt finanšu 

pārskata novērtējumu un saskaņā ar Sabiedrības vadības viedokli nav pamata būtiskām iespējamām prasībām 

pret Sabiedrību. 


