Lattelekom koncerna
konsolidētais gada pārskats
par 2004. gadu
(saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem)

Rīga, 2005. gada 24. februāris

VADĪBAS ZIŅOJUMS
SIA Lattelekom (Lattelekom) valde sniedz vadības ziņojumu un koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par saimnieciskās
darbības gadu, kas beidzās 2004. gada 31. decembrī.

Pārskats par uzņēmējdarbību
2004. gadā uzņēmums Lattelekom bija lielākais pakalpojumu sniedzējs fiksēto elektronisko sakaru tirgū Latvijā.
Lattelekom joprojām turpina ieguldīt līdzekļus elektronisko sakaru tīkla modernizācijā. 2004. gada beigās kopējais ciparu tīklam
pieslēgto tālruņa abonentu līniju īpatsvars sasniedza 89,7% (2003. gada beigās – attiecīgi 88,7%). Visas tālruņa abonentu līnijas
ir ciparizētas Rīgas rajonā.
Kopējā komutējamā tīkla sakaru noslodze pārskata gadā veidoja 1,75 mljrd. minūšu, un tas salīdzinājumā ar 2003. gadu ir par
2,5% mazāk. Uzskaitītās noslodzes samazinājums lielā mērā ir saistīts ar klientu pāreju no fiksētā tīkla uz mobilo, tā rezultātā
samazinās gan telefona abonentu līniju skaits, gan arī šo līniju noslogojums.
2004. gada beigās kopējais tālruņa abonentu līniju skaits bija 631 tūkst., kas ir par 3,5% mazāk nekā pagājušā gadā.
Lai izveidotu klientiem izdevīgākus elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas nosacījumus, 2004. gadā Lattelekom sāka
piedāvāt jaunus tarifu plānus. Populārākie no tiem iedzīvotāju vidū ir Mājas tarifi, savukārt biznesa klientu vidū – tarifu plāni
Darījumu zvani un Biznesa tarifi. Pārskata gadā uzņēmums saviem klientiem regulāri piedāvāja atlaides starptautiskajām
tālsarunām, vietējām sarunām, sarunām no taksofoniem, kā arī samazināja interneta iezvanpieejas tarifus brīvdienās.
Pārskata gadā vairāk nekā divas reizes ir pieaudzis pastāvīgā interneta pieslēgumu skaits. Ievērojamais pieaugums ir saistīts ar
uzlabojumiem pakalpojuma darbības un apkalpošanas kvalitātē, izmaiņām cenu politikā, kā arī efektīvām reklāmas kampaņām.
2004. gadā Lattelekom turpināja popularizēt bezvadu interneta pieslēguma tehnoloģiju un paplašināt publisko interneta telpu
skaitu Latvijā – pārskata perioda beigās to skaits kafejnīcās, viesnīcās, degvielas uzpildes stacijās u. c. vietās visā Latvijas
teritorijā jau sasniedza 100 (2003. gadā – 50).
Lattelekom operatoru pakalpojumu sniedzējs Kontaktu centrs 118 ir līderis informatīvo pakalpojumu tirgū Latvijā. Paplašinot
darbības sfēru, 2004. gadā Kontaktu centrs 118 sāka piedāvāt kontaktu apkalpošanas iespējas Latvijas, kā arī Zviedrijas un
Vācijas starptautiskajiem uzņēmumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kontaktu skaits palielinājās par 25,9%.

Pamatkapitāls
2004. gada beigās Lattelekom pamatkapitāls ir LVL 146 079 000, un to veido 146 079 000 pamatkapitāla daļu ar katras daļas
vērtību LVL 1. Latvijas Republikai pieder 74 498 000 pamatkapitāla daļu ar kopējo nominālvērtību LVL 74 498 000, kas veido
aptuveni 51% no pamatkapitāla. TILTS Communications pieder 71 581 000 daļu ar kopējo nominālvērtību LVL 71 581 000, kas
veido aptuveni 49% no pamatkapitāla. TILTS Communications pastarpināti pieder uzņēmumam TeliaSonera AB.

Daļas citās uzņēmējsabiedrībās
Lattelekom pieder 23% pamatkapitāla SIA Latvijas Mobilais Telefons, vienā no diviem mobilo telekomunikāciju pakalpojumu
operatoriem Latvijā, kā arī 100% pamatkapitāla SIA Lattelekom Sakaru Sistēmas, kuras pamatdarbība ir klientu
telekomunikāciju iekārtu un ar informācijas tehnoloģiju saistītu iekārtu pārdošana un uzturēšana.
Lattelekom koncernam pieder 50% a/s Pirmais slēgtais pensiju fonds akciju, taču ar pensiju fonda darbību saistītie riski un
ieguvumi attiecas tikai uz pensiju plāna dalībniekiem.

Darbības rezultāti
Ziņas par Lattelekom un koncerna darbības finanšu rezultātiem 2004. gadā sniegtas finanšu apskatā no 8. līdz 10. lappusei, kas
ir šī ziņojuma sastāvdaļa.
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Priekšlikums par peļņas sadali
Saskaņā ar Latvijas likumu ”Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” līdz pārreģistrācijai Komercreģistrā Lattelekom bija
jāveido obligāta nesadalāma rezerve vismaz 5% apmērā no gada peļņas. 2004. gada beigās šīs rezerves atlikums bija LVL 5,309
miljoni. Tā kā Komerclikums neparedz obligātu šādu rezervju veidošanu, Lattelekom valde ierosina pārnest LVL 2,507 miljonus
no šīs rezerves uz nerealizētās peļņas no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos rezervi, bet par atlikušo daļu palielināt
sadalāmo peļņu.
Lattelekom valde ierosina izmaksāt dividendēs dalībniekiem LVL 30,881 miljonu, tajā skaitā visu 2004. gada sadalāmo peļņu
LVL 20,869 miljonu apjomā un visu iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu LVL 10,012 miljonus.

Izmaiņas sabiedrības pārvaldē un statūtos
2004. gada 15. janvārī beidzās starp TILTS Communications un Lattelekom noslēgtā Vadības līguma termiņš. Saskaņā ar Vadības
līgumu TILTS Communications veica uzņēmuma ikdienas vadību no 1994. gada. Sabiedrības Direktoru padome atbrīvoja Lēnu
Suhonenu no Lattelekom galvenās izpilddirektores amata ar 2004. gada 30. aprīli un apstiprināja Nilu Melngaili galvenā
izpilddirektora amatā ar 2004. gada 1. maiju.
Lai nodrošinātu sabiedrības statūtu atbilstību Komerclikuma prasībām, 2004. gada 10. decembrī ārkārtas dalībnieku sapulce
pieņēma lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu Komercreģistrā, apstiprināja sabiedrības statūtus jaunā redakcijā un ievēlēja
sabiedrības padomi un valdi. 2004. gada 17. decembrī sabiedrība tika reģistrēta Komercreģistrā. Jaunie sabiedrības statūti
paredz divpakāpju pārvaldes kārtību, kuru realizē valde un padome.

Padome
2004. gadā Direktoru padomes locekļu pienākumus veica:
G. Strautmanis (atkārtoti iecelts Direktoru padomes priekšsēdētāja amatā 2004. gada 28. maijā), J. Grēviņš, K. Krēsliņš,
V. Šutko, G. Stūris, I. Biļinskis (atstāja amatu 2004. gada 30. maijā), Ēriks Sverkers Reinholds Teodors Halbergs (Erik Sverker
Reinhold Teodor Hallberg), Timo Sakari Virtanens (Timo Sakari Virtanen), Mats Gērans Salomonsons (Mats Göran
Salomonsson) – iecelts 2004. gada 5. martā, Eva Annika Kristiansone (Eva Annika Christiansson), Nils Kenets Rodne (Nils
Kennet Rodne), Bū Valdemārs Magnusons (Bo Valdemar Magnusson) – atstāja amatu 2004. gada 4. martā.
2004. gada 10. decembrī Lattelekom ārkārtas dalībnieku sapulce ievēlēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību Lattelekom padomi
šādā sastāvā: Gundars Strautmanis (padomes priekšsēdētājs), Jānis Grēviņš, Kārlis Krēsliņš, Viesturs Šutko, Gundars Stūris,
Edmunds Krastiņš, Ēriks Halbergs (Erik Sverker Reinhold Teodor Hallberg), Timo Virtanens (Timo Sakari Virtanen), Mats
Salomonsons (Mats Göran Salomonsson), Arūns Šikšta (Arūnas Šikšta), Morgans Ekbergs (Sune Sven Morgan Ekberg).
Ziņas par 2004. gada 10. decembrī ievēlētajiem padomes locekļiem atrodamas 5. un 6. lappusē.

Valde
2004. gada 10. decembrī Lattelekom ārkārtas dalībnieku sapulce ievēlēja valdi šādā sastāvā: Nils Melngailis (valdes
priekšsēdētājs), Andis Ločmelis, Baiba Paegle, Valdis Vancovičs, Ingrīda Rone.
Valde kā sabiedrības izpildinstitūcija pārskata gadā darbojās mazāk nekā vienu mēnesi.
Ziņas par valdes locekļiem 2004. gadā atrodamas 7. lappusē.

Uzrādāmā ieinteresētība
Lattelekom valdes locekļiem un viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem uzņēmumiem nepieder daļas vai daļu
opciju līgumi uzņēmumā Lattelekom vai tā meitasuzņēmumā. Valdes locekļiem nav ieinteresētības ar Lattelekom saistītos
līgumos vai vienošanās.
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Valdes atbildība sakarā ar gada pārskatu
Valde ir atbildīga par koncerna un mātesuzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošanu, pamatojoties uz koncerna uzņēmumu sākotnējo
grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu. Finanšu pārskatiem patiesi jāatspoguļo koncerna un mātesuzņēmuma finansiālais
stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsma par pārskata gadu.
Valde apstiprina, ka 2004. gada finanšu pārskatu no 11. līdz 35. lappusei sagatavošanā tika konsekventi izmantotas atbilstošas
grāmatvedības uzskaites metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi un prognozes. Valde apstiprina, ka tika ievēroti
Starptautiskie finanšu pārskatu standarti un Latvijas likumi un finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas koncepciju.
Valde ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu koncerna uzņēmumu līdzekļus,
atklātu un novērstu krāpšanu un citas neatbilstības.

Nozares regulēšana
Sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un nepieciešamību ieviest ES direktīvu normas, valsts veica virkni izmaiņu
nozares likumdošanā. 2004. gada 1. maijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 304 ”Elektronisko sakaru likums”,
kuri pieņemti LR Satversmes 81. panta kārtībā. Saeima likumu pieņēma 2004. gada 28. oktobrī, izdarot tajā vairākus simtus
labojumu un papildinājumu. Līdz jaunu sekundāro regulēšanas normatīvo aktu apstiprināšanai ir spēkā iepriekš izdotie un
iepriekš noteiktās saistības, ciktāl tie nav pretrunā ar jauno likumu. Jaunais likums paredz elektronisko sakaru regulēšanā īpašas
saistības komersantiem konkrētā tirgū piemērot tikai pēc tirgu (7 mazumtirdzniecības un 11 vairumtirdzniecības tirgu) analīzes
un ievērojot analīzes rezultātā konstatētās konkurences problēmas.
Liberalizējot nozari, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir veicinājusi konkurenci, apstiprinot regulēšanas
noteikumus un pieņemot lēmumus, kas ir labvēlīgi jaunatnācējiem tirgū. 2004. gadā komisija pārskatīja termiņus uzņēmuma
saistībām ieviest operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu vietējām sarunām (2005. gada pirmajā pusgadā), papildus noteica
saistības ieviest operatora izvēles un operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumus sarunām uz mobilo sakaru tīkliem. Tāpat
Lattelekom saskaņā ar regulatora lēmumu un noteikumiem no 2004. gada 1. maija ir ieviesis piekļuves tīkla atsaistīšanas
pakalpojumu (local loop unbundling). Pavisam kopā uzņēmējdarbībai elektronisko sakaru nozarē Latvijā izsniegtas vai
reģistrētas vairāk nekā 300 individuālās licences un vispārējās atļaujas.
Komisija 2004. gadam atzina Lattelekom būtisku ietekmi fiksētās balss telefonijas tirgū, kur uzņēmuma tirgus daļa pārsniedza
90%, nomāto līniju pakalpojumu tirgū – vairāk nekā 70% tirgus, starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, līdztekus ar
uzņēmumiem LMT un Tele2, – vairāk nekā 15% tirgus. Lattelekom, pildot pienākumu, ko uzliek būtiskas ietekmes atzīšana
starpsavienojumu tirgū, iesniedza un komisija apstiprināja starpsavienojuma pamatpiedāvājumu 2004. gadam, kur atšķirībā no
2003. gada pamatpiedāvājuma vidēji par 15% samazināti starpsavienojumu tarifi.
Vēlmi savienot elektronisko sakaru tīklus ar Lattelekom fiksēto publisko elektronisko sakaru tīklu 2004. gadā izteica 8 jaunie
elektronisko sakaru komersanti, kopā Lattelekom ir noslēgti 15 starpsavienojumu līgumi.
Lattelekom 2004. gadā pildīja arī universālā pakalpojuma saistības, kas noteica pienākumu sniegt vietējos, iekšzemes un
starptautiskos balss telefonijas pakalpojumus, datu pārraidi ar ātrumu no 9600 Kbit/s, pieejas nodrošināšanu vienam uzziņu
pakalpojumu sniedzējam, kā arī taksofonu pakalpojumiem.
Lattelekom ieviesa telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku un iesniedza komisijai
auditētu ziņojumu par grāmatvedības nodalīšanu un pakalpojumu izmaksu aprēķinu sniegtajiem pakalpojumiem. Rezultāti
norāda uz balss telefonijas pakalpojumu tarifu nelīdzsvarotību. 2004. gada 28. oktobrī komisija noteica visus telekomunikāciju
tarifu aprēķināšanas metodikā paredzētos tarifu regulēšanas parametrus, nosakot, ka tarifu regulēšanas cenu griestu periods
ir divi gadi, sākot no 2004. gada 1. novembra. Tajā pašā laikā tika noteikti atsevišķu pakalpojumu tarifu pieauguma
ierobežojumi (telefona līnijas abonēšanas maksai – 0%; sarunu savienojuma maksai – 0%), kas ierobežo tarifu līdzsvarošanu.

Risku vadība
Lattelekom darbība ir pakļauta vairākiem riskiem, kurus rada biznesa vide un tirgus, kurā uzņēmums strādā. Būtiskākie riski,
kas var apdraudēt Lattelekom darbību nākotnē, ir tādi stratēģiskie riski kā ekonomiskā un politiskā situācija valstī, regulatora
lēmumi, pieaugošā konkurence, tehnoloģiju novecošanās, kā arī klientu paradumu maiņa. Operatīvie riski ir saistīti ar
uzņēmuma piedalīšanos lielos un sarežģītos projektos, uzņēmuma IT sistēmu darbību, trešo personu piegādēm. Ļoti svarīgi
uzņēmumam ir ar personālu saistītie riski. Trešā nozīmīgā risku grupa ir finanšu riski, kas saistīti ar likviditāti un klientu kavētiem
maksājumiem. Finanšu risku pārvalde saistībā ar koncerna likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu
partneru kredītrisku ir izklāstīta finanšu pārskatu pielikumā Nr. 25 ”Finanšu risku vadība”.
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Katrā Lattelekom struktūrvienībā notiek risku identificēšana, novērtēšana un darbības plānu izstrāde, lai novērstu, mazinātu vai
nodotu trešajām personām riskus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmuma īpašumu, personālu, finanses vai darbības
rādītājus. Lai izvairītos no finansiāliem zaudējumiem, materializējoties kādam no riskiem, daļa no tiem ir apdrošināta. Šobrīd
Lattelekom ir pieejams apdrošināšanas segums tādās jomās kā īpašuma, uzņēmējdarbības pārtraukuma, civiltiesiskās atbildības
un darbinieku apdrošināšana.

Šķīrējtiesa
2004. gada martā ar mierizlīgumu beidzās šķīrējtiesas process starp TILTS Communications un Latvijas Republiku par Lattelekom
kopuzņēmuma dibināšanas jumta līguma izpildi. Šķīrējtiesas process un ar tā izbeigšanu saistītais mierizlīgums nekādā mērā nav
ietekmējis uzņēmuma finansiālā stāvokļa raksturojumu par pārskata gadu, kā arī sabiedrībai nav radušās kādas finansiālas
saistības nākotnē.

Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām
Kopš pārskata gada beigām nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu uzņēmuma finansiālā stāvokļa raksturojumu par pārskata
gadu, kas beidzās 2004. gada 31. decembrī.

Uzņēmuma turpmākā attīstība
Telekomunikāciju nozare Latvijā un pasaulē atrodas iepriekš nepieredzētu izmaiņu procesā. Fiksētās telefonijas tirgus turpina
samazināties. Mobilā, fiksētā un IP balss pārraide konverģē pieprasījuma un tehnoloģiju attīstības rezultātā. Vienlaikus strauji
pieaug pieprasījums pēc datu pārraides, interneta un IT pakalpojumiem. Individuālie klienti un mājsaimniecības pieprasa
plašāku pakalpojumu klāstu, vēloties, lai šie pakalpojumi būtu viegli izprotami un ērti lietojami. Savukārt uzņēmumi arvien
vairāk tiecas pēc viena sakaru un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēja.
Ņemot vērā tirgus tendences, Lattelekom stratēģija ir balstīta uz uzņēmuma konkurences priekšrocību izmantošanu, lai
nostiprinātu līderpozīcijas tirgū. Lattelekom ir viens no spēcīgākajiem zīmoliem Latvijā, tā atpazīstamība turpina uzlaboties,
vienlaikus pieaugot klientu apmierinātībai. Lattelekom turpinās izmantot savu klientu bāzi un atpazīstamību tirgū, lai
nodrošinātu plašāku pakalpojumu klāstu augošajam interneta lietotāju tirgum. Uzņēmums paplašinās savu piedāvājumu portfeli
gan individuālo klientu un mājsaimniecību, gan biznesa segmentos, nodrošinot tālāku klientu apmierinātības pieaugumu un
veicinot to lojalitāti.
Individuālo klientu un mājsaimniecību segmentā Lattelekom strādā pie mobilās telefonijas un televīzijas pakalpojumu
iekļaušanas piedāvājumos. Lattelekom plāno paplašināt IT pakalpojumu klāstu uzņēmumiem, piedāvāt integrētus IT un
telekomunikāciju risinājumus mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, kā arī sadarbībā ar partneriem Lietuvā un Igaunijā
nodrošināt integrētus IT un telekomunikāciju pakalpojumus Baltijas mērogā. Piedāvājumu portfeļa paplašināšana tiks panākta,
gan veidojot dažādas alianses ar citiem tirgus dalībniekiem, gan investējot infrastruktūrā un iegādājoties uzņēmumus.
Nākotnē plānots turpināt Lattelekom grupas reorganizāciju, lai ātrāk spētu reaģēt uz tirgus tendencēm un turpinātu samazināt
uzņēmuma ievērojamo fiksēto izmaksu bāzi, daļu no tām pārvēršot mainīgajās izmaksās. Ņemot vērā veiksmīgo līdzšinējo
kontaktu centru darbību, Lattelekom plāno izveidot atsevišķu meitasuzņēmumu kontaktu centru un citu biznesa procesu
pakalpojumu sniegšanai. Lattelekom Tīklu uzturēšanas daļa tiks pārveidota par atsevišķu juridisku struktūru ar savu zīmolu.

Revidenti
Finanšu pārskatu, kas ietverts no 11. līdz 35. lappusei, revīziju atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un Starptautiskajiem
revīzijas standartiem veica revidentu firma SIA Ernst & Young Baltic.
Padomes un valdes vārdā

Gundars Strautmanis,
SIA Lattelekom padomes priekšsēdētājs

Nils Melngailis,
SIA Lattelekom valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2005. gada 24. februārī
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PADOME
Gundars Strautmanis

Kārlis Krēsliņš

Jānis Grēviņš

Gundars Stūris

Viesturs Šutko

Edmunds Krastiņš

Gundars Strautmanis ir Lattelekom padomes priekšsēdētājs kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ir bijis Lattelekom
Direktoru padomes loceklis un prezidents kopš uzņēmuma dibināšanas. G. Strautmaņa kungs ir Rīgas Tehniskās universitātes
profesors, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Starptautiskās Telekomunikāciju akadēmijas akadēmiķis un
Junior Achievement-Latvia Direktoru padomes loceklis.
Kārlis Krēsliņš ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija viņš ieņēma
Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. K. Krēsliņa kungs ir Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors
informācijas tehnoloģiju jomā, piedalījies starptautiskos pētniecības projektos, uzstājies ar ziņojumiem starptautiskās
konferencēs un semināros un ir vairāku publikāciju autors. No 1993. līdz 1997. gadam viņš izstrādāja doktora disertāciju un
vadīja seminārus Apvienotās Karalistes Lafboro (Loughborough) Universitātes Informācijas nodaļā.

Jānis Grēviņš ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija viņš ieņēma
Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. Kopš 2003. gada aprīļa J. Grēviņa kungs ir Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas
biznesa skolas direktors. Viņš lasa lekcijas un pēta moderno saziņas līdzekļu nozīmi projektu vadīšanā. No 1998. gada līdz
2003. gadam J. Grēviņa kungs izstrādāja doktora disertāciju un strādāja par projektu koordinatoru ASV Ņujorkas štata
universitātes Bufalo Vadības fakultātē.
Gundars Stūris

ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2003. gada marta viņš
ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. No 1997. līdz 2002. gadam G. Stūra kungs bija a/s Latvijas Krājbanka
valdes loceklis un pirmais viceprezidents. No 1998. līdz 2002. gadam viņš bijis a/s Rīgas fondu birža padomes loceklis un
padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Viesturs Šutko ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada decembra viņš
ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. Līdz 2003. gada janvārim V. Šutko kungs bija R un I DEMO direktors,
bet līdz 1998. gadam – Reklāmas un informācijas aģentūras prezidents. No 1995. līdz 1997. gadam viņš bija Latvijas Industriālās
bankas valdes loceklis un mārketinga pārvaldes vadītājs.
Edmunds Krastiņš ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ir finanšu ministra un kultūras
ministra padomnieks, Rīgas domes deputāts un Rīgas brīvostas valdes loceklis, kā arī Ziemeļu investīciju bankas Direktoru
padomes loceklis. E. Krastiņa kungs darbojas arī Sabiedriskā izglītības fonda ”Jaunā akadēmija” valdē.
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Timo Sakari
Virtanens

Sune Svens
Morgans Ekbergs

Ēriks Sverkers
Reinholds Teodors
Halbergs

Mats Gērans
Salomonsons

Arūns Šikšta

Timo Sakari Virtanens (Timo Sakari Virtanen) ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra.
Iepriekš no 2000. gada viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. Kopš 2003. gada viņš ir TeliaSonera NDB
vecākais padomnieks. No 2000. līdz 2002. gadam T. Virtanena kungs bija Sonera Baltijas grupas direktors Helsinkos, atbildīgs
par fiksēto telekomunikāciju darbību Baltijas valstīs. No 1998. līdz 1999. gadam T. Virtanena kungs strādāja par izpilddirektoru
Sonera kopuzņēmumā Vācijā, pirms tam ieņēma vairākus vadošus amatus uzņēmumā Sonera.
Ēriks Sverkers Reinholds Teodors Halbergs

(Erik Sverker Reinhold Teodor Hallberg) ir Lattelekom
padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ir arī padomes priekšsēdētāja vietnieks. Iepriekš no 2003. gada marta
viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. No 2003. gada viņš ir TeliaSonera AB vecākais viceprezidents un
Baltijas reģiona tirgus vadītājs. 2002. gadā viņš vadīja Telia Mobile AB darbību Somijā, kā arī ieņēma Telia Mobile AB
viceprezidenta un Partner Services Nordic vadītāja amatu. No 1981. līdz 1999. gadam Ē. Hallberga kungs ieņēma vairākus
amatus starptautisko IT, telekomunikāciju un finansu sektorā un laikā no 1999. līdz 2000. gadam strādāja vairākos vadošos
amatos Telia Mobile AB.

Mats Gērans Salomonsons (Mats Görans Salomonsson) ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada
10. decembra. Iepriekš no 2004. gada marta viņš ieņēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. No 2003. gada janvāra
viņš ir TeliaSonera AB galvenais finanšu direktors Norvēģijā, Dānijā un Baltijas valstīs. 2002. gadā viņš bija Telia Mobile AB
galvenais finanšu direktors un 2001.–2002. gadā M. Salomonsona kungs bija Telia Mobile viceprezidents un mārketinga un
pārdošanas reģionālais vadītājs Zviedrijā. Laikā no 1996. līdz 2001. gadam viņš bija Telia Nära AB Zviedrijā galvenais finanšu
direktors un vēlāk izpilddirektors. Laikā no 1973. līdz 1995. gadam M. Salomonsona kungs ieņēma finanšu un kompānijas
vadības amatus vairākās starptautiskās kompānijās gan Zviedrijā, gan ārvalstīs.
Sune Svens Morgans Ekbergs

(Sune Sven Morgan Ekberg) ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada
10. decembra. Kopš 2004. gada 1. decembra M. Ekberga kungs ieņem vecākā viceprezidenta un mārketinga un tehnoloģijas
daļas vadītāja amatu Norvēģijas, Dānijas un Baltijas valstu peļņas centrā. Viņš ir darbojies telekomunikāciju nozarē kopš
1964. gada gan Zviedrijā, gan arī ārvalstīs. Viņa atbildībā bija tehnoloģiju un mārketinga vadība. M. Ekberga kungs ir bijis arī
vairāku padomju loceklis Zviedrijā, Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

Arūns Šikšta

(Arūnas Šikšta) ir Lattelekom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Kopš 2004. gada janvāra
viņš ieņem Lietuvos telekomas galvenā izpilddirektora amatu. No 2000. līdz 2003. gada novembrim A. Šikštas kungs bija
AB Bank Hansabankas padomes priekšsēdētājs un administratīvais vadītājs. No 1996. līdz 2000. gadam viņš ieņēma vairākus
vadošu amatus Hansabankā un Lietuvas Lauksaimniecības bankā. Laika posmā no 1989. līdz 1996. gadam viņš strādāja Viļņas
domē, Lietuvas Atklātās sabiedrības fondā un vadīja Lietuvas un Nīderlandes kopuzņēmumu.
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VALDE
Nils Melngailis

Andis Ločmelis

Valdis Vancovičs

Ingrīda Rone

Baiba Paegle

Nils Melngailis ir Lattelekom valdes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ieņem arī galvenā izpilddirektora
amatu. Iepriekš viņš bija IBM Biznesa konsultāciju pakalpojumu partneris Ziemeļvalstu reģionā, PriceWaterhouseCoopers
partneris Londonā, Centrālajā un Austrumeiropā. Viņš ir vadījis IBM biznesa izpētes biroju Eiropā, Tuvajos Austrumos un
Āfrikā un bija tieši atbildīgs par finanšu vadības pakalpojumiem Ziemeļvalstu reģionā. Darbojies IBM Biznesa konsultāciju
pakalpojumu Ziemeļvalstu reģiona valdē un starptautiskajā biznesa izpētes vadības grupā.
Andis Ločmelis

ir Lattelekom valdes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ieņem arī galvenā finanšu direktora
amatu. No 2002. gada novembra līdz 2004. gada martam viņš strādāja par Baltic Bewerages Holding Baltijas grupas (Aldaris,
Saku, Svyturys-Utenos) finanšu un IT viceprezidentu, bija atbildīgs par grupas Baltijas reģiona biznesa plānošanas, budžeta
sastādīšanas un atskaišu sistēmu izveidošanu un ieviešanu, stratēģijas izveidošanu un ieviešanu, darba izpildes sistēmu
izveidošanu un ieviešanu, BBH Baltijas grupas naudas līdzekļu pārvaldi, ERP sistēmu sakārtošanu un citiem uzdevumiem.
Vienlaikus no 1999. gada maija līdz 2004. gada martam viņš strādāja Aldara alusdarītavā par finanšu un IT direktoru.

Valdis Vancovičs ir Lattelekom valdes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Viņš ieņem arī tīkla direktora amatu.
Telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1992. gada, Lattelekom – kopš 1994. gada beigām. Ieguvis daudzkanālu pārraides sistēmu
inženiera, inženierzinātņu maģistra, kā arī Biznesa administrācijas maģistra (MBA) izglītību, pabeidzis Cable&Wireless viena
gada vadības apmācības kursu Lielbritānijā. Lattelekom strādājis starptautisko telekomunikāciju pakalpojumu organizācijas
jomā, piedalījies klientu kredītuzraudzības funkcijas organizēšanā, trīs gadus vadījis starpoperatoru biznesa un
vairumtirdzniecības jomu, kopš 2004. gada strādā Tīkla dienesta vadībā. Līdz apstiprināšanai Lattelekom valdes amatā vienu
gadu pildījis LMT padomes locekļa pienākumus.
Ingrīda Rone ir Lattelekom valdes locekle kopš 2004. gada 10. decembra. Viņa ieņem arī personāla vadības direktores
amatu. Pēdējo gadu profesionālā darbība ir saistīta ar personāla vadību. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs
un maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā. Iepriekš ieņēma personāla
vadītājas amatu a/s Laima un a/s Staburadze, SIA Pepsi Cola General Bottlers Latvia un SIA Vērdiņš.
Baiba Paegle ir Lattelekom valdes locekle kopš 2004. gada 10. decembra. Viņa ieņem arī komercdirektores amatu.
Darba pieredze jau deviņus gadus saistās ar uzņēmumu Lattelekom. Gadu gaitā mainījušies ieņemamie amati: Operatoru
dienesta vadītāja, Biznesa klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja, Korporatīvo klientu daļas direktore un tagad
komercdirektore. Darbības un atbildības joma klientu apkalpošanā, pārdošanā un mārketingā palikusi nemainīga, lai gan ir
mainījies biznesa modelis un apjoms.
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FINANŠU APSKATS*
Ievads
2004. gads Latvijā iezīmējās ar iestāšanos Eiropas Savienībā un strauju ekonomisko izaugsmi – iekšzemes kopprodukta
pieaugums tiek prognozēts ap 8,5% (2003. gadā – 7,5%). Sakarā ar zināmām cenu korekcijām pēc iestāšanās Eiropas
Savienībā, naftas cenu pieaugumu pasaulē un citiem makroekonomiskiem faktoriem kalendārā gada laikā inflācija Latvijā
sasniedza 7,3% (2003. gadā inflācija bija tikai 3,6%). Tomēr telekomunikāciju pakalpojumu cenas dažu iepriekšējo gadu laikā
saglabājās stabilas, bet mobilo pakalpojumu cenas 2004. gadā pat samazinājās par 1%. Telekomunikāciju pakalpojumi kļuva
salīdzinoši pieejamāki gan privātajiem, gan biznesa klientiem.
2004. gads uzņēmumam Lattelekom bija jau otrais darbības gads liberalizētā telekomunikāciju tirgū, lai gan daudzi regulēšanas
noteikumi un mehānismi vēl pilnībā nedarbojās. 2004. gadā uzņēmuma Lattelekom apkalpoto fiksēto ekvivalento līniju skaits
samazinājās tikai par 3,5%, kas galvenokārt notika sakarā ar privāto klientu migrāciju uz mobilajiem pakalpojumiem, savukārt
biznesa klientu līniju skaits turpināja pieaugt.
Lattelekom ieņēmumi salīdzinājumā ar 2003. gadu samazinājās par 6,2%, jo jaunie fiksēto līniju operatori un mobilie operatori
pārņēma zināmu daļu iepriekšējās Lattelekom starptautiskās un iekšzemes telekomunikāciju sakaru plūsmas. Tomēr,
neraugoties uz vispārējo cenu celšanos Latvijā, uzņēmums spēja ievērojami samazināt saimnieciskās darbības izmaksas,
tādējādi saglabājot stabilu EBITDA robežu 49% līmenī. Nolietojuma un amortizācijas izmaksu samazinājuma dēļ saimnieciskās
darbības rentabilitāte pieauga no 16,3% 2003. gadā līdz 19,5% 2004. gadā.
Koncerna konsolidētā peļņa 2004. gadā bija LVL 33,5 miljoni, par 23% pārsniedzot iepriekšējā gada līmeni. Iepriekš
aprakstītajā ekonomiskajā un tirgus vidē Lattelekom darbības rezultāti ir uzskatāmi par veiksmīgiem.

Ieņēmumi
Lattelekom grupas konsolidētie ieņēmumi 2004. gadā bija LVL 131,4 miljoni, un tas ir par LVL 8,7 miljoniem jeb 6,2% mazāk
nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumu samazinājums galvenokārt bija vērojams starptautisko tālruņa pakalpojumu jomā
(samazinājās par 23%). Arī ieņēmumi no iekšzemes
tālruņa pakalpojumiem samazinājās par 6,1%, bet
pārējo telekomunikāciju pakalpojumu ieņēmumi pieauga
Ieņēmumi
par 6,3%, galvenokārt pateicoties divkāršam interneta
(LVL milj.)
pieslēgumu skaita pieaugumam.
2004. gadā Lattelekom grupas ieņēmumu struktūrā
turpināja samazināties starptautisko ieņēmumu īpatsvars
(13% no gada ieņēmumiem) un pieaugt pārējo
telekomunikāciju pakalpojumu īpatsvars (22% no gada
ieņēmumiem), bet iekšzemes pakalpojumu ieņēmumu
īpatsvars saglabājās stabils 65% līmenī.
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Darbības rezultāti
Ieņēmumu samazinājumu par LVL 8,7 miljoniem daļēji kompensēja izmaksu samazinājums par LVL 4,2 miljoniem (neskaitot
nolietojumu). Tā rezultātā EBITDA (peļņa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas
un zaudējumiem no pamatlīdzekļu izslēgšanas) bija LVL 64,9 miljoni (2003. gadā – LVL 69,2 miljoni), bet EBITDA rentabilitāte
saglabājās stabila 49% līmenī.**

* Visi skaitļi un komentāri attiecas uz Lattelekom koncerna konsolidētajiem rezultātiem, ja nav norādīts citādi.
** EBITDA šeit ir minēta kā telekomunikāciju nozarē un investoru vidē plaši lietots rādītājs, lai gan tas nav vispārpieņemts grāmatvedības
termins un to nevajadzētu skaidrot kā alternatīvu darbības peļņai un naudas plūsmai.
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Sakarā ar izejošās starptautiskās sakaru plūsmas apjoma
samazināšanos maksājumi citiem telekomunikāciju
operatoriem samazinājās par LVL 0,6 miljoniem, ko
daļēji izlīdzināja maksājumu palielināšanās vietējiem
starpsavienojumu operatoriem. Neraugoties uz
iepriekšējā gada pēdējā ceturksnī veikto algu pārskatu,
sakarā ar darbinieku skaita samazināšanos personāla
izmaksas 2004. gadā bija par LVL 0,6 miljoniem mazākas
nekā 2003. gadā. 2004. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu bija pārējo darbības izmaksu ekonomija par
LVL 1,4 miljoniem, un vadības maksas ietaupījums par
LVL 1,6 miljoniem. Vadības maksa tika maksāta TILTS
Communications saskaņā ar Vadības līgumu.

Darbības izmaksas pirms nolietojuma
(LVL milj.)
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2004. gadā konsolidētā Lattelekom koncerna darbības peļņa pieauga par 12% un sasniedza LVL 25,6 miljonus. Līdztekus
iepriekš minētajiem izmaksu samazinājuma faktoriem darbības peļņas pieaugumu ietekmēja arī nolietojuma izmaksu
samazinājums par LVL 5,4 miljoniem, kas bija saistīts ar mazāku kapitālieguldījumu apjomu un vairāku uzņēmumam piederošo
ēku pārdošanu.

Finanšu izmaksas
2004. gadā koncerna neto finanšu izmaksas bija LVL 558 tūkstoši (2003. gadā – LVL 66 tūkstoši). Izmaksu pieaugumu izraisīja
procentu maksājumi par slēgtās emisijas obligācijām 2004. gada pirmajā pusgadā.

Asociētā uzņēmuma finanšu rezultāti
Lattelekom asociētais uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons (LMT) 2004. gadā ir sasniedzis izcilus finanšu rezultātus. Pārskata
gadā Lattelekom peļņas daļa no 23% ieguldījuma LMT kapitālā pieauga par 31% salīdzinājumā ar 2003. gadu.

Nodokļi
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par 2004. gadu bija LVL 4,9 miljoni (2003. gadā – LVL 5,1 miljons). Aprēķinot nodokli par
2004. gadu, tika piemērota 15% nodokļa likme (2003. gadā – 19%). Ienākuma nodokļa izmaksas peļņas vai zaudējuma
aprēķinā tika samazinātas par atliktā nodokļa ienākumiem LVL 0,7 miljonu apmērā sakarā ar pagaidu atšķirību izlīdzināšanos
starp aktīvu un saistību vērtībām bilancē un nodokļu aprēķinos.
Lattelekom ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2004. gadā dažādos nodokļos naudas izteiksmē tika samaksāti
LVL 28,6 miljoni (2003. gadā – LVL 28,8 miljoni), tajā skaitā LVL 5,5 miljoni, kas ieturēti no darbiniekiem aprēķinātām summām
(2003. gadā – LVL 6,5 miljoni).

Gada peļņa
2004. gadā Lattelekom koncerna peļņa bija
LVL 33,5 miljoni (2003. gadā – LVL 27,2 miljoni).
Kapitāla atdeve pieauga no 13,1% 2003. gadā līdz
16,6% 2004. gadā.

Gada peļņa
(LVL milj.)
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Meitasuzņēmums
Lattelekom koncerna 2004. gada peļņā ir iekļauti meitasuzņēmuma Lattelekom Sakaru Sistēmas (LSS) rezultāti. 2004. gada vidū
LSS pārdeva Teleparks mazumtirdzniecības veikalu tīklu un koncentrējās uz integrētu telekomunikāciju un IT pakalpojumu
sniegšanu un iekārtu apkalpošanu un pārdošanu. 2004. gadā LSS kopējie ieņēmumi bija LVL 6,8 miljoni (2003. gadā –
LVL 7,0 miljoni). LSS peļņa 2004. gadā bija LVL 82 tūkstoši (2003. gadā – LVL 193 tūkstoši).

Naudas plūsma
Lattelekom koncerna neto naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības bija LVL 70,7 miljoni (2003. gadā – LVL 73,5 miljoni).
Tā kā 2004. gadā mazāk līdzekļu tika izlietots kapitālieguldījumiem, neto naudas plūsma pirms finansēšanas aktivitātēm pieauga
par 20% un sasniedza LVL 55,9 miljonus.
Labvēlīgā naudas plūsmas situācija ļāva uzņēmumam Lattelekom pirms termiņa samaksāt obligācijas LVL 25,6 miljonu apmērā,
izmaksāt rekordlielas dividendes daļu turētājiem (LVL 42,0 miljoni) un vienlaikus par LVL 5,0 miljoniem samazināt aizņēmumu
līmeni. Pašu kapitāla īpatsvara rādītājs (pašu kapitāls pret kopējiem aktīviem) pieauga no 75% 2003. gada beigās līdz 85%
2004. gada beigās.
2004. gada 31. decembrī koncerna rīcībā bija nauda un tās ekvivalenti LVL 2,4 miljonu apmērā (2003. gadā – LVL 19,0 miljoni).
2004. gada beigās īstermiņa saistību atlikums bija LVL 26,4 miljoni. Lai nodrošinātu pietiekamu likviditāti, līdzās naudas līdzekļu
atlikumam koncernam ir arī īstermiņa kredīlīnijas ar maksimālo limitu LVL 4,0 miljoni un ilgtermiņa kredītlīnija ar maksimālo
kredītlimitu USD 45 miljoni. 2004. gada beigās neviena no šīm kredītlīnijām netika izmantota.

Kapitālieguldījumi
Kapitālieguldījumu apjoms 2004. gadā bija
LVL 15,3 miljoni (2003. gadā – LVL 22,5 miljoni). Tas
galvenokārt atspoguļo ieguldījumus datu pārraides tīkla
un piekļuves tīkla paplašināšanā, jaunās norēķinu
sistēmas ieviešanā un turpmākā tīkla modernizācijā.
Kopš modernizācijas programmas sākuma 1994. gadā
līdz 2004. gada beigām kopējie kapitālieguldījumi ir
sasnieguši LVL 500 miljonus.

Kapitālieguldījumi
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LATTELEKOM KONCERNA KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS
VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2004. GADU
Pielikumi

2004
LVL'000

2003
LVL'000

1
1

131 370
1 871

140 040
1 724

2
3
8,9
4

(17 671)
(21 842)
(39 648)
(28 848)

(18 226)
(22 431)
(45 027)
(31 919)

391
(107 618)

(1303)
(118 906)

25 623

22 858

(558)

(66)

11

12 571
37 636

9 601
32 393

Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Gada peļņa

6

(4 176)
33 460

(5 167)
27 226

Peļņa uz vienu kapitāla daļu (LVL)

7

0,23

0,19

Ieņēmumi
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
Maksājumi citiem telekomunikāciju
uzņēmumiem
Personāla izmaksas
Nolietojums un amortizācija
Citas saimnieciskās darbības izmaksas
Guvumi/(zaudējumi) no pamatlīdzekļu
atsavināšanas
Kopā darbības izmaksas
Peļņa no saimnieciskās darbības
Neto finanšu izmaksas
Ieņēmumi no līdzdalības asociētajos
uzņēmumos (pēc ienākuma nodokļa)
Peļņa pirms nodokļiem

5

Pielikumi, kas ietverti no 15. lpp. līdz 35. lpp., ir neatņemama konsolidēto finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Gundars Strautmanis,
SIA Lattelekom padomes priekšsēdētājs

Nils Melngailis,
SIA Lattelekom valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2005. gada 24. februārī
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LATTELEKOM KONCERNA KONSOLIDĒTĀ BILANCE
2004. GADA 31. DECEMBRĪ
Pielikumi

31.12.2004.
LVL'000

31.12.2003.
LVL'000

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos
Pārdošanai pieejamie ieguldījumi
Debitoru parādi

8
9
11
12
13

6 738
185 669
29 895
–
103
222 405

8 345
211 087
24 621
296
56
244 405

Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitoru parādi un avansa maksājumi
Nauda un tās ekvivalenti

14
15
16

1 660
13 331
2 358
17 349

1 879
18 549
19 049
39 477

Ilgtermiņa aktīvi klasificēti kā
pārdošanai turēti

10

369
17 718

–
39 477

240 123

283 882

146 079
17 336
40 670
204 085

146 079
13 795
52 751
212 625

Aktīvi kopā
Pašu kapitāls un saistības
Kapitāls un rezerves
Parasto daļu kapitāls
Rezerves
Nesadalītā peļņa

22

Ilgtermiņa saistības
Aizņēmumi
Atliktā nodokļa saistības
Pārējās saistības

16
6
18

–
9 101
488
9 589

32 602
9 843
558
43 003

Īstermiņa saistības
Kreditoru parādi
Aizņēmumi
Uzkrājumi
Uzkrātās saistības

19
17
20
21

12 291
12 000
123
2 035
26 449

16 145
10 000
248
1 861
28 254

240 123

283 882

Pašu kapitāls un saistības kopā

Pielikumi, kas ietverti no 15. lpp. līdz 35. lpp., ir neatņemama konsolidēto finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Gundars Strautmanis,
SIA Lattelekom padomes priekšsēdētājs

Nils Melngailis,
SIA Lattelekom valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2005. gada 24. februārī
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LATTELEKOM KONCERNA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS
PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ PAR 2004. GADU
Pielikumi

Parasto
daļu kapitāls
LVL'000

Rezerves
LVL'000

Nesadalītā
peļņa
LVL'000

Kopā
LVL'000

146 079
–
–
–
146 079

10 679
3 116
–
–
13 795

37 991
(3 116)
(9 350)
27 226
52 751

194 749
–
(9 350)
27 226
212 625

146 079
–
–
–
146 079

13 795
3 541
–
–
17 336

52 751
(3 541)
(4 200)
33 460
40 670

212 625
–
(42 000)
33 460
204 085

2003. gada 31. decembrī
Atlikums 2002. gada 31. decembrī
Rezervju izveidošana
Dividendes
2003. gada peļņa
Atlikums 2003. gada 31. decembrī

22

2004. gada 31. decembrī
Atlikums 2003. gada 31. decembrī
Rezervju izveidošana
Dividendes
2004. gada peļņa
Atlikums 2004. gada 31. decembrī

22

Pielikumi, kas ietverti no 15. līdz 35. lpp., ir neatņemama konsolidēto finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Gundars Strautmanis,
SIA Lattelekom padomes priekšsēdētājs

Nils Melngailis,
SIA Lattelekom valdes priekšsēdētājs
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LATTELEKOM KONCERNA KONSOLIDĒTAIS NAUDAS
PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2004. GADU
2004
LVL'000

2003
LVL'000

37 636

32 393

39 648

45 027

(391)
626

1 303
1 450

(12 571)
(61)

(9 601)
(1 315)

64 887

69 257

5 134
350
(1 138)
69 233
7 297
835
(1 832)
(4 879)
70 654

3 518
640
(643)
72 772
6 003
475
(2 343)
(3 360)
73 547

Naudas plūsma no darbības ar ieguldījumiem
Nemateriālo ieguldījumu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un ieguldījumu pārdošanas
Neto naudas izlietojums no darbības ar ieguldījumiem

(1 106)
(16 688)
3 047
(14 747)

(1 169)
(27 239)
1 627
(26 781)

Naudas plūsma no finansiālās darbības
Samaksātās dividendes
Saņemti aizņēmumi
Atmaksātas obligācijas
Atmaksāti aizņēmumi
Atmaksātas aizņēmumos pārvēršamās daļas
Neto naudas izlietojums no finansiālās darbības

(42 000)
20 284
(25 602)
(25 280)
–
(72 598)

(9 350)
–
–
(5 000)
(23 329)
(37679)

(16 691)

9 087

19 049
2 358

9 962
19 049

Pielikumi
Naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas par:
• nolietojumu un amortizāciju
• (guvumiem)/zaudējumiem no
pamatlīdzekļu atsavināšanas
• neto finanšu izmaksām
• ieņēmumiem no ieguldījumiem
asociētajos uzņēmumos
• valūtas kursa svārstībām
Peļņa no saimnieciskās darbības pirms
izmaiņām apgrozāmajā kapitālā
Debitoru parāda samazinājums
Krājumu samazinājums
Kreditoru parādu samazinājums
No saimnieciskās darbības iegūtie naudas līdzekļi
Saņemtās dividendes
Saņemtie procenti
Samaksātie procenti (ieskaitot kapitalizētos)
Samaksātie nodokļi
Neto naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības

8,9

11

11

Neto naudas un tās ekvivalentu
(samazinājums)/palielinājums
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās
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SIA Lattelekom padomes priekšsēdētājs
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Rīgā, 2005. gada 24. februārī

14

LATTELEKOM KONCERNA PIELIKUMI
KONSOLIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM
Vispārējā informācija
Lattelekom koncerna galvenās darbības jomas ir fiksētā tīkla telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana (tālruņa un operatoru
centru pakalpojumi, datu un balss pārraides un interneta pakalpojumi), ar informācijas tehnoloģiju saistītie pakalpojumi
uzņēmumiem un privātajiem klientiem, kā arī telekomunikāciju un datu pārraides iekārtu pārdošana un apkalpošana. Koncerna
darbinieku skaits gada beigās bija 2 814.
Koncerna mātesuzņēmums – SIA Lattelekom (mātesuzņēmums) ir nodibināts 1992. gada 9. janvārī kā sabiedrība ar ierobežotu
atbildību ar reģistrācijas adresi Vaļņu ielā 30, Rīgā, LV-1050, Latvijā. 1994. gada 14. janvārī tika nodibināts kopuzņēmums starp
Latvijas valdību un TILTS Communications, kurš ir simtprocentīgs meitasuzņēmums TeliaSonera koncernā. Latvijas Republikai
pieder 51% Lattelekom pamatkapitāla, Tilts Communications – 49%.
Pārskata gadā uzņēmums apgrozījuma un klientu skaita ziņā saglabāja savu pozīciju kā vadošais telekomunikāciju pakalpojumu
sniedzējs liberalizētā fiksētā telekomunikāciju tirgū Latvijā.
SIA Lattelekom Sakaru Sistēmas (meitasuzņēmums) ir nodibināta 2000. gada 16. augustā ar reģistrācijas adresi Bāriņu ielā 10,
Rīgā, LV-1002, Latvijā kā 100% Lattelekom meitasuzņēmums. Meitasuzņēmuma darbības rezultāti tika iekļauti konsolidācijā,
sākot ar tā dibināšanas datumu. Lattelekom Sakaru Sistēmas ir vienīgais Lattelekom meitasuzņēmums.
Koncerna emitētie vērtspapīri netiek piedāvāti publiskajā apgrozībā.

Uzskaites un novērtēšanas metodes
Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotās uzskaites un novērtēšanas metodes ir izklāstītas turpmāk.

(a) Grāmatvedības pamatprincipi
Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un atbilst šiem
standartiem.
Konsolidētajos finanšu pārskatos ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz koncerna uzņēmumu grāmatvedības uzskaiti,
kas tiek veikta saskaņā ar Latvijas grāmatvedības likumdošanas aktiem. Konsolidētie finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz
sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, kas ir koriģēts, pārvērtējot pārdošanai pieejamos ieguldījumus. Visas konsolidētajos
finanšu pārskatos ietvertās summas ir izteiktas tūkstošos Latvijas latu (LVL), ja nav norādīts citādi. Kontu atlikumi 2004. gada
31. decembrī atspoguļo koncerna finansiālo stāvokli attiecīgās dienas beigās.
Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, vadībai saskaņā ar SFPS nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un pieņēmumiem,
kas attiecas uz aktīvu, saistību, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām saistībām. Aplēses galvenokārt
attiecas uz pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, šaubīgo debitoru un novecojušo krājumu atzīšanu, kā arī uz vērtības samazināšanās
novērtējumu. Lai gan šīs aplēses ir sagatavotas, balstoties uz visaptverošo vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem
notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no tām.

Izmaiņas grāmatvedības politikā
2004. gadā koncerns ieviesa jauno SFPS Nr. 3 ”Uzņēmumu apvienošana” un šādus pārskatītos Starptautisko grāmatvedības
standartus (SGS): Nr. 36 ”Aktīvu vērtības samazināšanās” un SGS Nr. 38 ”Nemateriālie ieguldījumi”. SFPS Nr. 3 tiek lietots,
uzskaitot uzņēmumu apvienošanās darījumus, kuru līguma datums ir 2004. gada 31. marts vai vēlāk. Pārskatītiem standartiem
jāstājas spēkā no tā datuma, kad pirmo reizi tiek lietots SFPS Nr. 3 ”Uzņēmumu apvienošana”.
Saskaņā ar jaunā standarta un pārskatīto standartu galvenajām prasībām uzņēmumu apvienošanās jāuzskaita, lietojot iegādes
metodi. Līdzdalības apvienošanas metodes lietošana vairs nav pieļaujama. Nemateriālie aktīvi, kuri tiek iegūti uzņēmumu
apvienošanās rezultātā, jāuzskaita atsevišķi no nemateriālās vērtības, ja tie atbilst aktīvu atzīšanas kritērijiem, un tos ir
iespējams atšķirt no uzņēmuma vai tie izriet no līgumsaistībām vai citām juridiskām tiesībām. Iegūtie identificējamie aktīvi,
saistības un iespējamās saistības sākotnēji jānovērtē patiesajā vērtībā. Nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu ar
nenoteiktu lietošanas laiku vai, kuri vēl nav gatavi izmantošanai, vērtības samazināšanās novērtējums ir jāveic uz katru bilances
datumu.
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LATTELEKOM KONCERNA PIELIKUMI
KONSOLIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM
2004. gadā koncerns arī ieviesa jauno SFPS Nr. 5 ”Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un darbības pārtraukšana”, kurš stājas
spēkā attiecībā uz finanšu pārskatiem par periodiem, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai vēlāk. SFPS Nr. 5 nosaka pārdošanai
turētu ilgtermiņa aktīvu un darbības pārtraukšanas atzīšanas, novērtēšanas un informācijas sniegšanas pamatprincipus.
Informācija, kas attiecas uz jaunā standarta ieviešanu, tiek atklāta grāmatvedības un novērtēšanas metožu (h) pielikumā
”Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi”.
Jauno un pārskatīto standartu ieviešana būtiski neietekmēja koncerna finanšu rezultātus.
2004. gadā koncerns ieviesa šādus starptautiskos grāmatvedības standartus, kuri tika pārskatīti un papildināti starptautisko
grāmatvedības standartu padomes uzlabojumu projekta un jauno standartu ieviešanas rezultātā:
SGS 1 ”Finanšu pārskatu sniegšana”;
SGS 2 ”Krājumi”;
SGS 8 ”Grāmatvedības politikas, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”;
SGS 10 ”Notikumi pēc bilances datuma”;
SGS 16 ”Pamatlīdzekļi”;
SGS 17 ”Līzinga darījumi”;
SGS 21 ”Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu radītā ietekme”;
SGS 24 ”Skaidrojumi par saistīto pušu darījumiem”;
SGS 27 ”Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati”;
SGS 28 ”Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos” ;
SGS 31 ”Finanšu pārskati par līdzdalību kopuzņēmumos”;
SGS 32 ”Finanšu instrumenti: skaidrojumi un uzrādīšana”;
SGS 33 ”Peļņa uz akciju”;
SGS 39 ”Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”;
SGS 40 ”Ieguldījumi īpašumos”.
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā neatstāja būtisku ietekmi uz koncerna finanšu rezultātiem un bilances posteņiem.

(b) Konsolidācija
(i) Ieguldījumi meitasuzņēmumu kapitālā
Konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauti meitasuzņēmumi, kurus kontrolē mātesuzņēmums. Par kontroli tiek uzskatīta
situācija, kad mātesuzņēmums kontrolē vairāk nekā pusi balsstiesīgā kapitāla vai citādi ir spējīgs noteikt uzņēmuma darbību.
Meitasuzņēmumu darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīža, un konsolidācija tiek pārtraukta, kad
mātesuzņēmums pārstāj kontrolēt meitasuzņēmumu. Sagatavojot konsolidētos finanšu pārskatus, visi koncerna uzņēmumu
savstarpējie darījumi, atlikumi un nerealizētā peļņa vai zaudējumi no darījumiem starp koncerna uzņēmumiem tiek izslēgti.
(ii) Ieguldījumi asociēto uzņēmumu kapitālā
Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos tiek uzskaitīti saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Tie ir ieguldījumi uzņēmumos, kuros
koncernam ir būtiska ietekme, bet nav tiesību kontrolēt otra uzņēmuma darbību, un pieder no 20 līdz 50% balsstiesīgā
kapitāla.
Ieguldījumu uzskaite pēc pašu kapitāla metodes paredz peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīt koncernam pienākošos daļu no
asociētā uzņēmuma neto peļņas vai zaudējumiem, izslēdzot nerealizēto peļņu vai nerealizētos zaudējumus no darījumiem
starp koncernu un asociēto uzņēmumu koncernam piederošo daļu apmērā. No asociētā uzņēmuma saņemtās dividendes
attiecīgi samazina ieguldījumu uzskaites vērtību. Līdzdalība asociētajos uzņēmumos koncerna bilancē tiek uzrādīta vērtībā, kas
ir vienāda ar tā daļu no asociētā uzņēmuma neto aktīvu summas, iekļaujot nemateriālo vērtību, kas radusies, veicot attiecīgos
ieguldījumus. Ieguldījumi asociēto uzņēmumu kapitālā koncerna bilancē tiek klasificēti kā ilgtermiņa ieguldījumi.

(c) Ārvalstu valūtas novērtēšana
Koncerna funkcionālā un pārskata valūta ir lats (LVL). Visi darījumi ārvalstu valūtā tiek konvertēti latos pēc darījuma dienā
spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies šo darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu
valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas vietējā valūtā, tiek uzskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Gada
beigās ārvalstu valūtā esošie finanšu aktīvi un saistības tiek pārvērtētas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, kāds ir spēkā
31. decembrī, un visas attiecīgās valūtas kursa svārstības tiek uzskaitītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
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Lata maiņas kurss attiecībā pret USD un EUR pēdējo divu gadu laikā bija šāds:
2004

2003

Vidējais valūtas kurss (USD:LVL)
Valūtas kurss 31. decembrī (USD:LVL)

LVL 0,5401
LVL 0,5160

LVL 0,5712
LVL 0,5410

Vidējais valūtas kurss (EUR:LVL)
Valūtas kurss 31. decembrī (EUR:LVL)

LVL 0,6710
LVL 0,7030

LVL 0,6452
LVL 0,6740

Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka ir noteikusi lata un eiras piesaistes
kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, un tas ir spēkā no 2005. gada 1. janvāra.

(d) Izpēte un attīstība
Izpētes izmaksas tiek norakstītas pārskata periodā. Attīstības izmaksas tiek norakstītas pārskata periodā, izņemot tās, kuras ir
saistītas ar lielākiem projektiem, un gadījumos, kad attiecīgos izdevumus ir paredzēts atpelnīt turpmākas komercdarbības
rezultātā. Šādas attīstības izmaksas tiek kapitalizētas projektos un norakstītas pamatlīdzekļu kalpošanas laikā, saskaņā ar
minētajām nolietojuma likmēm tā projekta izdevumos, uz kuru tās attiecas.

(e) Nemateriālie ieguldījumi
Izmaksas, kas tieši saistītas ar datorprogrammu produktu izveidošanu un ietver sevī nākotnē sagaidāmus ekonomiskus
labumus, kas pārsniegs izmaksas periodā, kas ilgāks par vienu gadu, tiek atzītas par nemateriāliem ieguldījumiem un
amortizētas pēc lineārās metodes to lietderīgās izmantošanas laikā (3–5 gados). Nemateriālajos ieguldījumos tiek iekļautas
preču zīmes, datorprogrammu licences, kapitalizētās projektu grupu personāla izmaksas un ar datorprogrammu ieviešanu
saistītas pakalpojumu izmaksas. Gadījumos, ja datorprogramma ir neatņemama iekārtas sastāvdaļa un tā nevar darboties bez
šīs speciālās programmas, datorprogramma tiek uzskaitīta pamatlīdzekļos.
Visi nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti pēc to iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus
no vērtības samazināšanās.
Ja nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no nemateriālā
ieguldījuma neto pārdošanas vērtības un izmantošanas vērtības, tad tā uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz
atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Katrā bilances datumā tiek novērtēts, vai nepastāv
pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Atgūstamā vērtība nemateriālajiem aktīviem, kas vēl nav
gatavi izmantošanai, tiek noteikta katru gadu neatkarīgi no tā, vai pastāv kādas pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu
būt samazinājusies. Vērtības samazināšanās novērtējuma mērķiem nemateriālie ieguldījumi tiek sadalīti grupās tā, lai tie
atspoguļotu pēc iespējas mazāku vienību, kurai var skaidri noteikt ar to saistīto naudas plūsmu apjomu.

(f) Pamatlīdzekļi
Visi pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrātos zaudējumus no vērtības
samazināšanās. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, attiecinot pamatlīdzekļu iegādes izmaksas
vienādās daļās līdz to paredzamajai izslēgšanas vērtībai uz pamatlīdzekļu prognozēto kalpošanas laiku gados:
Kalpošanas laiks gados
Ēkas
Sakaru līnijas un būves
Komutācijas iekārtas
Citas telekomunikāciju iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi

20–40
20–40
5–8
5–8
3–7

Zeme netiek amortizēta, jo tiek uzskatīts, ka tās kalpošanas laiks ir neierobežots.
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts vismaz vienu reizi gadā. Efekts, ko rada izmaiņas lietderīgā lietošanas
laikā, tiek iekļauts peļņas vai zaudējuma aprēķinā periodā, kad notikušas izmaiņas, un nākamajos periodos.
Ja pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no pamatlīdzekļa neto
pārdošanas vērtības un izmantošanas vērtības, tad pamatlīdzekļa uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz
atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Katrā bilances datumā tiek novērtēts, vai nepastāv
pazīmes, kas norādītu, ka pamatlīdzekļa vērtība varētu būt samazinājusies. Vērtības samazināšanās novērtējuma mērķiem
pamatlīdzekļi tiek sadalīti grupās tā, lai tie atspoguļotu pēc iespējas mazāku vienību, kurai var skaidri noteikt ar to saistīto
naudas plūsmu apjomu. Viss telekomunikāciju tīkls tiek uzskatīts par vienu naudas līdzekļus ienesošu vienību.
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Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek noteikti, salīdzinot ieņēmumus no pārdošanas ar pamatlīdzekļu bilances
vērtību, un tiek iekļauti peļņā no saimnieciskās darbības.
Nomātā īpašuma uzlabojumi ir atspoguļoti postenī “Zeme un ēkas” un tiek amortizēti īsākajā no ēkas kalpošanas laika vai
nomas perioda.
Procenti par pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai izmantotajiem aizņēmumiem tiek kapitalizēti pamatlīdzekļu uzskaites
vērtībā kā daļa no attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika posmā, kas ir nepieciešams pamatlīdzekļu celtniecības pabeigšanai
un nodošanai ekspluatācijā. Saimnieciskās darbības izdevumi, kurus var tieši attiecināt uz pamatlīdzekļu celtniecību, tiek
kapitalizēti tajā pašā periodā, kad procentu izmaksas, izmantojot stundu likmi, kas ir pielīdzināma darbības izmaksu proporcijai,
kura attiecas uz nepabeigtās celtniecības projektiem.

(g) Nekustamais īpašums ieguldījumu mērķiem
Uz gada beigām koncernam nebija tādu īpašumu objektu, kuru izmantošanas vienīgais mērķis būtu gūt nomas ienākumus vai
nopelnīt no šī īpašuma vērtības pieauguma.

(h) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi
Aktīvi (vai aktīvu grupa) tiek klasificēti kā pārdošanai turētie, ja to uzskaites vērtība galvenokārt tiek atgūta, to pārdodot, nevis
turpinot lietot. Šajā gadījumā aktīviem jābūt pieejamiem tūlītējai pārdošanai esošajā stāvoklī laika periodā, kas ir parasti
vajadzīgs līdzīgo aktīvu pārdošanai, un pārdošanas darījuma iespējamībai ir jābūt ļoti augstai. Pārdošanas darījuma iespējamība
ir ļoti augsta, ja uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu tuvāko 12 mēnešu laikā aktīvu pārdot un aktīvi tiek meklēti pircēji.
Aktīvi, kas klasificēti kā pārdošanai turētie, tiek uzskaitīti zemākā no uzskaites vērtības un patiesās vērtības, atskaitot
pārdošanas izdevumus.

(i) Finanšu instrumenti
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā, kuri veido mazāk par 20% no to balsstiesībām, tiek klasificēti kā pārdošanai pieejamie
finanšu aktīvi. Tie ir ieguldījumi, kas tiek iegādāti uzņēmuma darbības attīstībai un tiek turēti nenoteiktu laiku, un tiem nav
noteikta atmaksas termiņa. Šādi ieguldījumi tiek klasificēti kā ilgtermiņa aktīvi. Ieguldījumu pirkšana un pārdošana tiek atzīta
darījuma dienā, kurā koncerns uzņemas saistības pirkt vai pārdot aktīvus. Pārdošanai pieejamie finanšu instrumenti tiek
uzskaitīti to patiesajā vērtībā. Peļņa vai zaudējumi no pārdošanai pieejamo ieguldījumu vērtības pārvērtēšanas patiesajā vērtībā
tiek atspoguļoti tieši pašu kapitālā, uzrādot izmaiņas pašu kapitāla pārskatā, izņemot zaudējumus no aktīva vērtības
samazināšanās un peļņu vai zaudējumus no valūtas kursa maiņas, kas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ieguldījuma
pārvērtēšanas summa, kas ietverta pašu kapitālā, tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā paša periodā, kurā attiecīgais
aktīvs tiek pārdots, dzēsts vai citā veidā atsavināts.
Koncerns nav veicis ieguldījumus, kuri būtu klasificējami kā tirdzniecības vai līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi.
Finanšu instrumentu, kas uzskaitīti pēc amortizētās pašizmaksas, tādu kā aizdevumi un debitoru parādi, vērtības samazināšanās
novērtējums tiek veikts, ja pastāv varbūtība, ka uzņēmums nesaņems summas saskaņā ar līguma nosacījumiem un izrakstītiem
rēķiniem. Zaudējumi no vērtības samazināšanās vai bezcerīgajiem parādiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Iepriekš
atzītie zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek apvērsti, ja vērtības samazināšanās zaudējumu summa samazinās un šo
samazināšanos var sasaistīt ar notikumu, kas norisinājies pēc norakstīšanas. Apvērstā summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu
aprēķinā. Apvēršanas rezultātā radusies uzskaites summa nepārsniedz to summu, kāda būtu bijusi amortizētā pašizmaksa, ja
nebūtu atzīta vērtības samazināšanās.

(j) Nomas līgumu uzskaite
Līzinga darījumi, kuri pēc būtības nodod līzinga ņēmējam visus riskus un atlīdzību, kas raksturīgi īpašumtiesībām uz aktīvu
objektu, tiek klasificēti kā finanšu līzinga darījumi. Visi citi līzinga darījumi tiek klasificēti kā operatīvais līzings.
(i) Koncerna uzņēmums ir iznomātājs
Ja koncerna uzņēmumu aktīvi tiek iesaistīti operatīvajā līzingā, līzinga ieņēmumi tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc
lineārās metodes līzinga līguma periodā. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās, lai gūtu ieņēmumus no līzinga darījuma, tiek
iekļautas iznomātā aktīva uzskaites vērtībā un atzītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad tiek atzīti pārdošanas
ienākumi.
Ja koncerna uzņēmums ir finanšu līzinga devējs, uzņēmums iznomāto aktīvu atspoguļo bilancē kā debitoru parādu, kas vienāds
ar līzinga maksājumu pašreizējo vērtību. Ieņēmumus no līzinga ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā līzinga līguma periodā,
izmantojot konstantu periodisku procentu likmi par prasību atlikumu.

18

LATTELEKOM KONCERNA PIELIKUMI
KONSOLIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM
(ii) Koncerna uzņēmums ir nomnieks
Maksājumi, kas veikti saskaņā ar operatīvo līzinga līgumu, tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes
līzinga līguma periodā.
Ja koncerna uzņēmums ir finanšu līzinga ņēmējs, uzņēmums ietver bilancē gan pamatlīdzekli, gan saistības zemākajā no
pamatlīdzekļa patiesās vērtības līzinga sākumā vai minimālo līzinga maksājumu pašreizējās vērtības. Katrs līzinga maksājums
tiek sadalīts saistību samazinājumā un finanšu maksājumā, kuru aprēķina, lietojot pastāvīgu procentu likmi atlikušajai saistību
vērtībai. Procentu maksājumi tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā līzinga termiņa laikā. Nomāto pamatlīdzekli amortizē
īsākajā no līzinga termiņa vai lietderīgās izmantošanas laika.

(k) Krājumi
Krājumi tiek vērtēti pēc zemākās no iegādes izmaksām vai neto pārdošanas vērtības. Iegādes vērtību nosaka, izmantojot vidējo
svērto krājumu novērtēšanas metodi. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par vidējo svērto iegādes
cenu, šiem krājumiem tiek izveidoti attiecīgi uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtības līmenim.

(l) Debitoru parādi
Debitoru parādus veido summas, kuru atmaksāšanas termiņš nepārsniedz vienu gadu un kuras bilancē tiek uzrādītas, atskaitot
uzkrājumus debitoru pārvērtēšanai. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu bruto vērtību un to atgūstamo
vērtību, kas ir paredzamo nākotnes naudas plūsmu pašreizējā vērtība, par diskonta likmi izmantojot pašreizējo tirgus procentu
likmi līdzīgiem aizņēmējiem. Uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad uzņēmuma vadība uzskata, ka šo
debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti, kad to atgūšana tiek uzskatīta par neiespējamu.
Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem ietver arī tos zaudējumus, kuriem pastāv objektīvi pierādījumi, ka tie radīsies
no debitoru parādiem bilances datumā. Šādi zaudējumi novērtēti, balstoties uz iepriekšēju pieredzi.

(m) Nauda un tās ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti ir atlikumi banku norēķinu kontos, nauda kasē, nauda ceļā un banku depozīti, kuru termiņš
nepārsniedz vienu mēnesi.
Naudas plūsmas pārskats tika sagatavots saskaņā ar netiešo metodi, veicot korekcijas, lai saskaņotu peļņu pirms nodokļiem ar
naudas plūsmu no saimnieciskās darbības.

(n) Aizņēmumi
Visi aizņēmumi tiek atzīti iegādes vērtībā, kas ir saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, atskaitot darījuma izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz aizņēmuma iegādi. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek novērtēti pēc amortizētās pašizmaksas, izmantojot
efektīvo procentu metodi. Ieņēmumi vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā procentu ieņēmumi vai
izdevumi, kad saistības tiek izslēgtas no bilances, izmantojot amortizācijas procesu. Aizņēmumu daļa, kuras atmaksas termiņš
pārsniedz 12 mēnešus, tiek iekļauta ilgtermiņa saistībās.

(o) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek veikti gadījumos, kad koncernam pagātnes notikumu rezultātā ir radušās pašreizējas juridiskas vai loģiskas
saistības un ir paredzams, ka šo saistību nokārtošanai būs nepieciešami ekonomisku vērtību ietveroši resursi un ir iespējams
ticami noteikt šo saistību apjomu.
Bilancē uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā
apmērā, kādas tās ir bilances datumā. Uzkrājumi tiek izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši
izveidoti, un tie tiek samazināti, ja iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama.
Uzkrājumi restrukturizācijas izmaksām ietver darbinieku atlaišanas pabalstus, un tie tiek izveidoti periodā, kurā koncerns
uzņemas juridiskas vai loģiskas saistības veikt šādas izmaksas. Izmaksas, kuras ir saistītas ar koncerna ikdienas darbību, netiek
iekļautas uzkrājumos.

(p) Iespējamās saistības un aktīvi
Iespējamās saistības finanšu pārskatā netiek atzītas. Informācija par iespējamām saistībām tiek atklāta pielikumā, izņemot
gadījumus, kad ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšanas iespēja ir niecīga. Iespējamie aktīvi netiek atzīti finanšu
pārskatā, bet informācija tiek atklāta pielikumā, ja ekonomisko labumu ieplūšana ir varbūtēja.

(q) Pensiju fonds
Koncerna uzņēmumi ir izveidojuši fiksēta ieguldījuma pensiju fondu. Katru mēnesi a/s Pirmais slēgtais pensiju fonds tiek veikti
maksājumi 5% apmērā no katra pensiju programmas dalībnieka algas. Maksājumi fiksēta ieguldījuma pensiju fondā tiek
uzskaitīti izdevumos tajā periodā, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis darba līgumā paredzētos pakalpojumus koncernam.
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(r) Atliktā ienākuma nodokļa saistības
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot pilnu saistību metodi visām pagaidu starpībām starp aktīvu un saistību vērtībām,
kas tiek izmantotas nodokļu aprēķiniem, un to vērtību grāmatvedības uzskaitē. Lai noteiktu atliktā nodokļa aktīvu un saistību
apjomu, tiek izmantotas nodokļu likmes, kas sagaidāmas periodos, kad attiecīgais aktīvs tiks izmantots vai saistība nokārtota,
pamatojoties uz bilances datumā noteiktajām nodokļu likmēm.
Atliktā nodokļa aktīvi tiek atzīti, ja pastāv liela varbūtība, ka nākotnē tiks iegūta ar nodokli apliekamā peļņa, attiecībā pret kuru
varēs izmantot atskaitāmās pagaidu starpības.
Pagaidu atšķirības veidojas galvenokārt no pamatlīdzekļu nolietojuma un uzkrātajām saistībām.

(s) Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi tiek atzīti preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī. Ieņēmumi no sniegtajiem telekomunikāciju
pakalpojumiem tiek atzīti šo pakalpojumu sniegšanas brīdī, pamatojoties uz patērēto telekomunikāciju tīkla un iekārtu
lietošanas laiku, bet ieņēmumi, kas gūti no priekšapmaksas zvanu un datu pārraides karšu pārdošanas, tiek atzīti pakalpojuma
sniegšanas periodā, nevis pārdošanas brīdī. Ieņēmumi, kas gūti no abonentu līniju pieslēgšanas telekomunikāciju tīklam un
pakalpojumu ierīkošanas, tiek atzīti pēc pakalpojumu aktivizēšanas. Ieņēmumi ietver maksu par tālruņa sarunām, par kurām
vēl nav izrakstīts rēķins, ciktāl tās var tikt identificētas. Ieņēmumi no ārvalstu telekomunikāciju uzņēmumiem tiek noteikti,
pamatojoties uz likmēm, par kurām ar katru no šiem uzņēmumiem ir panākta vienošanās. Sniedzot norēķinu pakalpojumus,
trešo personu vārdā iekasētās summas netiek atzītas par ieņēmumiem, ieņēmumos tiek atzīta maksa par norēķinu
pakalpojumu sniegšanu. Ieņēmumi ir uzrādīti bez PVN, atskaitot atlaides.
Procentu ienākumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālo laika sadalījumu un ņemot vērā aktīvu objekta faktiskos augļus.
Dividendes tiek atzītas tad, kad ir noteiktas dalībnieku tiesības saņemt maksājumu.

(t) Peļņa uz vienu kapitāla daļu
Peļņa uz vienu kapitāla daļu ir aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu ar vidējo apgrozībā esošo parasto kapitāla daļu skaitu
pārskata gadā. Vidējais apgrozībā esošo parasto daļu skaits tiek koriģēts, ņemot vērā laika svara faktoru.

(u) Dividendes
Dividendes tiek atzītas koncerna finanšu pārskatos tajā periodā, kurā koncerna dalībnieku pilnsapulce apstiprina dividenžu
izmaksāšanu.

(v) Notikumi pēc bilances datuma
Finanšu pārskatos atzītās summas tiek koriģētas, ņemot vērā notikumus pēc bilances datuma, un tas par koncernu dod papildu
informāciju, kas pastāvēja uz bilances sastādīšanas datumu (koriģējošie notikumi). Notikumi pēc bilances datuma, kuri netiek
uzskatīti par koriģējošiem, tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumā, ja tie ir būtiski.
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1. pielikums
Ieņēmumi
2004
LVL'000

2003
LVL'000

Ieņēmumi no starptautiskiem telekomunikāciju pakalpojumiem (1)
Ieņēmumi no iekšzemes telekomunikāciju pakalpojumiem (2)
Ieņēmumi no pārējiem telekomunikāciju pakalpojumiem (3)
Kopā

16 589
84 875
29 906
131 370

21 481
90 420
28 139
140 040

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (4)
Kopā ieņēmumi

1 871
133 241

1 724
141 764

(1) Ieņēmumos no starptautiskiem telekomunikāciju pakalpojumiem ietverti visi ieņēmumi no sakaru pakalpojumiem
starptautiskā telekomunikāciju tīklā, kā arī ieņēmumi, kas attiecas uz iekšzemes sakaru sistēmu, bet veidojas ienākošo
starptautisko sarunu rezultātā, un 2004. gadā tie sasniedza LVL 2,464 miljonus (2003. gadā – LVL 4,566 miljoni). Šie ieņēmumi
ir uzrādīti bruto vērtībā pirms maksājumiem citiem telekomunikāciju uzņēmumiem.
(2) Ieņēmumos no iekšzemes telekomunikāciju pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no iekšzemes tālruņa sarunām,
priekšapmaksas zvanu karšu (telekaršu) pārdošanas, kā arī tālruņa sakaru ierīkošanas un abonēšanas.
(3) Ieņēmumi no pārējiem telekomunikāciju pakalpojumiem ietver starpsavienojuma ieņēmumus no vietējiem
telekomunikāciju uzņēmumiem, ieņēmumus no interneta pakalpojumiem un līniju nomas, un ar informācijas tehnoloģiju
saistītiem pakalpojumiem, telekomunikāciju un datu pārraides iekārtu pārdošanas un apkalpošanas.
(4) Pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos tiek ietverti ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas, kā arī soda nauda
par laikā nesamaksātiem klientu rēķiniem.

2. pielikums
Maksājumi citiem telekomunikāciju uzņēmumiem

Maksājumi ārvalstu telekomunikāciju uzņēmumiem
Maksājumi vietējiem telekomunikāciju uzņēmumiem
Kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

3 615
14 056
17 671

4 186
14 040
18 226
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3. pielikums
Personāla izmaksas
2004
LVL'000

2003
LVL'000

Darbinieku algas
Atlaišanas pabalsti
Citi pabalsti
Sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pensijas – iemaksas fiksētā ieguldījuma fondā

17 263
123
518
4 189
785
22 878

17 980
147
534
4 405
955
24 021

Kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (8. un 9.b pielikums)
Kopā

(1 036)
21 842

(1 590)
22 431

2004

2003

2 814
2 851

3 035
3 381

2004
LVL'000

2003
LVL'000

Pārdošanas un norēķinu izmaksas
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas
Materiālu izmaksas
Telpu noma, uzturēšana un komunālie pakalpojumi
Telekomunikāciju tīkla tehniskās izmaksas
Vadības un tehnoloģijas nodošanas maksa
Administrācijas izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis

7 262
1 377
1 194
4 774
7 545
122
6 000
695
28 969

8 893
958
1 166
4 853
7 777
1 729
7 255
632
32 097

Kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9.b pielikums)
Kopā

(121)
28 848

(178)
31 919

Darbinieku skaits 31. decembrī
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits

4. pielikums
Citas saimnieciskās darbības izmaksas
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5. pielikums
Neto finanšu izmaksas

Procentu izmaksas:
• par aizņēmumiem
• par C klases daļām
• citas
kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (9.b pielikums)

Procentu ieņēmumi
Neto peļņa no valūtas kursa svārstībām
Kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

1 698
–
3
(244)
1 457

1 095
1 231
4
(415)
1 915

(830)

(465)

(69)
558

(1 384)
66

2004
LVL'000

2003
LVL'000

4 918
(742)
4 176

5 140
27
5 167

6. pielikums
Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Atliktais nodoklis
Kopā

2004. gadā, aprēķinot uzņēmuma ienākuma nodokli par pārskata gadu, tika piemērota spēkā esošā nodokļa likme 15%
apmērā (2003. gadā –19%).

Grāmatvedības peļņas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu
un uzņēmuma ienākuma nodokļa analīze

Peļņa pirms nodokļiem
Aprēķinātais ienākuma nodoklis pēc 15% likmes
(2003. gadā – 19%)
Nodokļu korekcijas par:
• izdevumiem, kas nav atskaitāmi,
nosakot apliekamo ienākumu
• ieņēmumiem, kas nav apliekami ar nodokli
• nodokļa likmju izmaiņu ietekmi
uz atliktā nodokļa saistībām
Kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

37 636

32 393

5 645

6 155

417
(1 886)

758
(1 824)

–
4 176

78
5 167
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2004. gada 31. decembrī atliktā nodokļa aprēķinā tika izmantota 15% nodokļa likme.
Atliktā nodokļa saistību izmaiņas:

Atlikums pārskata gada sākumā
Atliktā nodokļa (ienākumi)/izdevumi
Atlikums pārskata gada beigās

2004
LVL'000

2003
LVL'000

9 843
(742)
9 101

9 816
27
9 843

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības ir savstarpēji izslēgti, jo ienākuma nodoklis attiecas uz vienu un to pašu nodokļu
administrācijas institūciju.
Bilancē postenī ”Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem” ir ietvertas šādas summas:

Atliktā nodokļa saistības:
• no pagaidu atšķirībām starp pamatlīdzekļu
vērtību bilancē un nodokļu aprēķina mērķiem
Atliktā nodokļa aktīvi:
• no uzkrātajām saistībām
Neto atliktā nodokļa saistības

2004
LVL'000

2003
LVL'000

9 640

10 389

(539)
9 101

(546)
9 843

2004

2003

33 460
146 079 000
0,23

27 226
146 079 000
0,19

7. pielikums
Peļņa uz vienu kapitāla daļu

Gada peļņa (LVL '000)
Parasto kapitāla daļu skaits (16. pielikums)
Pamatpeļņa un mazinātā peļņa uz vienu kapitāla daļu (LVL)

Lattelekom daļu kapitāls saskaņā ar uzņēmuma statūtiem sastāv no 146 079 000 daļām ar katras daļas nominālvērtību 1 lats.
Mātesuzņēmumā nav paredzama pamatkapitāla parasto daļu emisija, kuras rezultātā notiktu aprēķinā izmantojamā daļu skaita
korekcija, tādēļ koriģētās peļņas apjoms uz vienu kapitāla daļu ir vienāds ar pamata peļņu uz vienu kapitāla daļu.
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8. pielikums
Nemateriālie ieguldījumi

Preču zīmes
LVL'000
Atlikusī vērtība
2002. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Izslēgti pārskata gadā
Amortizācija
Zaudējumi no aktīvu
vērtības samazināšanās
Atlikusī vērtība
2003. gada 31. decembrī
2003. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2003. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Izslēgti pārskata gadā
Amortizācija
Pārklasifikācija
Atlikusī vērtība
2004. gada 31. decembrī
2004. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija
Atlikusī vērtība

Datorprogrammas
un datorprogrammu
licences
LVL'000

Datorprogrammu
izveidošana
LVL'000

Kopā
LVL'000

26
–
–
(6)

5 445
1 572
(267)
(2 775)

4 560
(403)*
–
–

10 031
1 169
(267)
(2 781)

–

193

–

193

20

4 168

4 157

8 345

32
(12)
20

17 751
(13 583)
4 168

4 157
–
4 157

21 940
(13 595)
8 345

20
15
(18)
(2)
–

4 168
4 686
(27)
(2 667)
1

4 157
(3 595)*
–
–
–

8 345
1 106
(45)
(2 669)
1

15

6 161

562

6 738

15
–
15

21 906
(15 745)
6 161

562
–
562

22 483
(15 745)
6 738

(*) Datorprogrammu izveidošanas papildinājumi ir uzrādīti neto vērtībā pēc datorprogrammu nodošanas ekspluatācijā.
Nemateriālo ieguldījumu papildinājumos ietvertas darbības izmaksas, kas tieši saistītas ar datorprogrammu ieviešanu un tiek
kapitalizētas, balstoties uz šajos projektos ieguldīto darba stundu skaitu. Kopējo kapitalizēto izmaksu apjoms 2004. gadā bija
LVL 279 tūkstoši (2003. gadā – LVL 280 tūkstoši; 3. pielikums).
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9. pielikums
Pamatlīdzekļi

Atlikusī vērtība
2002. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Izslēgti pārskata gadā
Nolietojums
Pārklasifikācija
Atlikusī vērtība
2003. gada 31. decembrī
2003. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2003. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Izslēgti pārskata gadā
Nolietojums
Klasificēti kā
pārdošanai turēti
Pārklasifikācija
Atlikusī vērtība
2004. gada 31. decembrī
2004. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

Zeme
un ēkas
LVL'000

Sakaru
līnijas un
būves
LVL'000

Komutāciju
iekārtas
LVL'000

Pārējās
telekomunikāciju
iekārtas
LVL'000

Pārējie
pamatlīdzekļi
LVL'000

Nepabeigtās celtniecības
objekti
LVL'000

Kopā
LVL'000

17 553
1 320
(1 120)
(888)
–

97 935
15 276
(29)
(7 528)
–

28 906
2 496
(49)
(10 398)
(6)

55 307
12 320
(849)
(18 402)
1

13 276
1 607
(607)
(5 336)
5

21 855
(11 671)*
–
113
–

234 832
21 348
(2 654)
(42 439)
–

16 865

105 654

20 949

48 377

8 945

10 297

211 087

24 775
(7 910)
16 865

147 450
(41 796)
105 654

100 098
(79 149)
20 949

113 306
(64 929)
48 377

34 703
(25 758)
8 945

10 298
(1)
10 297

430 630
(219 543)
211 087

16 865
815
(1 118)
(980)

105 654
5 126
(29)
(8 031)

20 949
908
(42)
(7 642)

48 377
10 421
(839)
(16 465)

8 945
1 298
(252)
(3 862)

10 297
(4 359)*
–
1

211 087
14 211
(2 280)
(36 979)

(369)
1 140

–
(261)

–
(14)

–
(865)

–
(1)

–
–

(369)
(1)

16 353

10 2459

14 159

40 629

6 128

5 941

185 669

22 939
(6 586)
16 353

151 625
(49 166)
102 459

94 945
(80 686)
14 159

117 749
(77 120)
40 629

29 813
(23 685)
6 128

5 941
–
5 941

422 912
(237 243)
185 669

(*) Nepabeigtās celtniecības objektu papildinājumi ir uzrādīti neto vērtībā pēc gatavo pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā.
Kategorijas ”Zeme un ēkas” atlikušajā vērtībā ir ietverta zemes iegādes vērtība LVL 955 tūkstošu apmērā (2003. gadā –
LVL 949 tūkstoši). Sakaru līniju un būvju atlikušajā vērtībā ir ietvertas iegādātās starptautisko kabeļu tilpuma ilgtermiņa
lietošanas tiesības, kuru atlikusī vērtība 2004. gada 31. decembrī bija LVL 728 tūkstoši (2003. gadā – LVL 803 tūkstoši).

(a) Nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcija
Kategorijā “Zeme un ēkas” ir ietvertas nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas izmaksas:

Iegādes cena
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

2004
LVL'000

2003
LVL'000

1 187
(487)
700

1 308
(527)
781

23.b pielikumā ir atspoguļota informācija par koncerna saistībām attiecībā uz īpašuma nomas tiesībām.
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(b) Pašu uzņēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir dažādu uzņēmuma struktūrvienību radītas izmaksas, kas
saistītas ar kapitālieguldījumu projektiem un ir kapitalizētas, balstoties uz šajos projektos ieguldīto stundu skaitu. Procentu
izdevumi par modernizācijas projektos ieguldītajiem aizņēmumiem ir iekļauti nepabeigtās celtniecības objektu izmaksās. Vidējā
kapitalizēto procentu likme 2004. gadā bija 4,85% (2003. gadā – 4,71%). Kopējā kapitalizēto izmaksu summa 2004. gadā bija
LVL 1,122 miljoni (2003. gadā – LVL 1,903 miljoni; 3., 4. un 5. pielikums).

(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto vairākus pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. Šo pamatlīdzekļu sākotnējā iegādes
vērtība ir LVL 56,484 miljoni (2003. gadā – LVL 95,144 miljoni).

(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu
Īpašumtiesības uz daļu no Mātesuzņēmumam piederošo nekustamā īpašuma objektu vēl nav reģistrētas zemesgrāmatā.
Kopumā 2004. gada 31. decembrī zemesgrāmatā bija reģistrēti 77% (2003. gadā – 80%) no kopējā Mātesuzņēmumam
piederošā nekustamā īpašuma objektu skaita. Zemesgrāmatā reģistrēto objektu īpatsvars samazinājās, jo pārskata gadā daļa
reģistrēto ēku tika pārdota. Tā kā nepieciešams sagatavot atbilstošu dokumentāciju par katru atsevišķu objektu,
Mātesuzņēmuma īpašumtiesību reģistrēšana atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem var aizņemt ievērojamu
laiku. Uzņēmuma vadība uzskata, ka tas netraucēs koncerna darbību nākotnē.

10. pielikums
Ilgtermiņa aktīvi klasificēti kā pārdošanai turēti
Optimizējot Lattelekom nekustamā īpašuma izmantošanu, 2004. gadā uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu pārdot daļu no
uzņēmumam piederošajām ēkām. 2004. gada laikā tika pārdoti 42 nekustamā īpašuma objekti. Peļņa no ēku pārdošanas
darījumiem bija LVL 621 tūkstotis. Uz 2004. gada 31. decembri no pārdošanai paredzētajām ēkām nepārdoti palika 26 objekti.
Šo ēku vērtība tiek uzskaitīta zemākā no uzskaites vērtības un patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izdevumus. Ēkas patiesā
vērtība tika noteikta kā tirgus cena, balstoties uz neatkarīgo nekustamā īpašuma ekspertu vērtējumu. Gadījumos, kad ēkas
uzskaites vērtība pārsniedza tās tirgus vērtību, uzskaites vērtība tika attiecīgi samazināta. Kopumā peļņas vai zaudējumu
aprēķinā tika atzīti zaudējumi no ēku vērtības pazemināšanās LVL 125 tūkstošu apmērā. Pārdošanai paredzēto ēku vērtība uz
2004. gada 31. decembri bija LVL 369 tūkstoši.

11. pielikums
Ieguldījumi asociētajā uzņēmumā
2004
LVL'000

2003
LVL'000

Uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā
Daļa no asociētā uzņēmuma peļņas pirms nodokļiem
Daļa no asociētā uzņēmuma nodokļiem
Daļa no asociētā uzņēmuma peļņas pēc nodokļiem

24 621
14 569
(1 998)
12 571

21 022
11 826
(2 224)
9 602

Saņemtās dividendes
Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās

(7 297)
29 895

(6 003)
24 621

Lattelekom pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla. 2003. un 2004. gadā nekādas pārmaiņas līdzdalībā
nav notikušas.
LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenie darbības veidi ir mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana, mobilo
tālruņu tīklu un sistēmu izveidošana un uzturēšana (24. pielikums).
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LMT finanšu pārskatu kopsummas
2004
LVL'000

2003
LVL'000

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Ieņēmumi
Gada peļņa

149 354
54 656

130 179
42 300

Bilance
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Aktīvi kopā

85 589
61 057
146 646

83 952
36 800
120 752

Pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Pašu kapitāls un saistības kopā

129 978
3 142
13 526
146 646

107 047
3 272
10 433
120 752

12. pielikums
Pārdošanai pieejamie ieguldījumi
2004. gadā tika pārdotas koncernam piederošās Eutelsat S.A Ltd. daļas 0,05% apmērā. Starpība starp ieguldījuma uzskaites
vērtību un saņemto atlīdzību tika iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Eutelsat ir Francijā reģistrēts uzņēmums, kas
nodrošina satelītu kanālus apraides vajadzībām un videotīklu pakalpojumiem, korporatīvajiem tīklu risinājumiem, platjoslas
multimediju pakalpojumiem un mobilajām komunikācijām.

13. pielikums
Debitoru parādi
Summa LVL 103 tūkstoši ietver LVL 75 tūkstošu (2003. gadā – LVL 38 tūkstoši) ilgtermiņa debitoru parādus par
telekomunikāciju tīkla izbūvi, kā arī ilgtermiņa debitoru parādus LVL 28 tūkstošu (2003. gadā – LVL 18 tūkstoši) apmērā no
finanšu līzinga līgumiem ar atmaksas laiku no 1 līdz 5 gadiem. Līzinga objekti ir klientu telekomunikāciju iekārtas un datori. Daļa
no finanšu līzinga parādiem ar atmaksas laiku līdz 1 gadam ir iekļauta īstermiņa debitoru parādos (15. pielikums).

14. pielikums
Krājumi

Krājumi saimnieciskajai darbībai
Preces pārdošanai
Uzkrājumi novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem(528)
Avansa maksājumi par krājumiem
Krājumi kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

1 499
689
(318)
–
1 660

1 303
882
12
1 879
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Izmaiņas uzkrājumos novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem:
2004
LVL'000

2003
LVL'000

318
385
(175)
528

392
174
(248)
318

2004
LVL'000

2003
LVL'000

11 160
4 627
1 160
52
(4 145)
477
13 331

13 351
7 172
1 619
34
(4 101)
474
18 549

Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi
Norakstīti krājumi
Atlikums pārskata gada beigās

15. pielikums
Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi
Citu telekomunikāciju uzņēmumu parādi
Citi debitoru parādi
Finanšu līzings – līdz 1 gadam (13. pielikums)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Nākamo periodu izdevumi
Debitoru parādi kopā

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem:

Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums pārskata gada beigās

2004
LVL'000

2003
LVL'000

4 101
1 377
(1 333)
4 145

6 853
958
(3 710)
4 101

Debitoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem telekomunikāciju
uzņēmumiem – 30 dienas, telekomunikāciju pakalpojumu klientiem – 15 dienas.

16. pielikums
Nauda un tās ekvivalenti

Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermiņa banku depozīti
Nauda un tās ekvivalenti kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

791
1 567
2 358

2 423
16 626
19 049

2004. gadā Lattelekom īstermiņa depozītu vidējā svērtā procentu gada likme bankās bija 3,32% (2003. gadā – 2,70%) un
vidējais termiņš 8 dienas (2003. gadā – 7 dienas) (25. pielikums). Izmaiņas procentu likmēs atbilda vispārējām svārstībām
finanšu tirgū.
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17. pielikums
Aizņēmumi
2004
LVL'000

2003
LVL'000

–
–
–

7 000
25 602
32 602

12 000
12 000
12 000

10 000
10 000
42 602

Ilgtermiņa aizņēmumi
Aizņēmumi no bankām ar atmaksas termiņu no 1 līdz 2 gadiem
Obligācijas ar atmaksas termiņu 2013. gadā
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā
Īstermiņa aizņēmumi
Īstermiņa aizņēmumi no bankām
Īstermiņa aizņēmumi kopā
Aizņēmumi kopā

Visi aizņēmumi 2004. un 2003. gada beigās bija latos un bija saņemti no Latvijas bankām.
2004. gada jūnijā pirms termiņa tika dzēsta Lattelekom slēgtā obligāciju emisija par kopējo summu LVL 25,602 miljoni.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi:

Ar termiņu līdz 1 gadam
Ar termiņu ilgāku par vienu gadu

2004
LVL'000

2003
LVL'000

4 000
23 220

2 000
29 345

Pieejamie kredītresursi ar termiņu līdz vienam gadam ir viena gada kredītlīnijas (overdrafti), kuru termiņš beidzas 2005. gadā.
Pārējos pieejamos kredītresursus veido pārjaunojama daudzvalūtu kredītlīnija USD 45 miljonu apmērā, par kuru ir jāmaksā
noteikta saistību maksa. Daudzvalūtu kredītlīnija tika piešķirta uz četriem gadiem līdz 2006. gada jūlijam un tiek pārskatīta
divreiz gadā, izvērtējot noteiktu koncerna finanšu rādītāju atbilstību aizdevēju prasībām.
Koncerna aktīvi nav ieķīlāti kā aizņēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums.

Aizņēmumu vidējās svērtās procentu likmes

2004
LVL'000

2003
LVL'000

4,97%

4,65%

2004. gadā lielākā daļa izmantoto kredītresursu bija latu aizņēmumi, kuru procentu likmes svārstījās robežās no 3,53% līdz
5,40%. Izmaiņas procentu likmēs atbilda vispārējām svārstībām finanšu tirgū.

18. pielikums
Pārējās saistības

Nākamo periodu ieņēmumi
Uzkrājumi Pensiju fonda administratīvo
pakalpojumu segšanai (19. pielikums)
Atlikums pārskata gada beigās

2004
LVL'000

2003
LVL'000

488

335

–
488

223
588
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19. pielikums
Kreditoru parādi

Parādi telekomunikāciju uzņēmumiem
Parādi par kapitālieguldījumiem
Parādi pārējiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzkrājumi Pensiju fonda administratīvo pakalpojumu segšanai
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Atliktais ienākums – avansa maksājumi no klientiem
Pārējie kreditori un uzkrājumi
Kreditoru parādi kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

3 995
1 114
2 706
95
731
89
707
2 854
12 291

4 166
3 736
3 630
1 492
51
538
2 532
16 145

Kreditoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem telekomunikāciju
uzņēmumiem – 30 dienas, piegādātājiem un darbuzņēmējiem – 30 dienas.

20. pielikums
Uzkrājumi
Atlaišanas pabalsti

Uzkrājumi pārskata gada sākumā
Samaksāti pārskata gadā
Uzkrājumi atlaišanas pabalstiem izveidoti pārskata gadā
Atlikums pārskata gada beigās

2004
LVL'000

2003
LVL'000

248
(248)
123
123

2 638
(2 572)
182
248

21. pielikums
Uzkrātās saistības
Atlikumu 2004. gada 31. decembrī LVL 2,035 miljonu apmērā veido uzkrātās saistības darbinieku gada prēmijām, atvaļinājuma
pabalstiem un ar to saistītiem nodokļiem (2003. gadā – LVL 1,861 miljons). Uzkrātās saistības darbinieku prēmiju izmaksāšanai
tiek veidotas, pamatojoties uz uzņēmuma un individuālo mērķu izpildes novērtējumu saskaņā ar koncerna uzņēmumos
ieviesto prēmēšanas shēmu.
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22. pielikums
Rezerves

Likumā noteiktās rezerves
Nerealizētie ieņēmumi no ieguldījumiem asociētā uzņēmumā
Kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

5 309
12 027
17 336

4 073
9 722
13 795

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” uzņēmumam bija jāveido likumā noteiktā
rezerve 5% apmērā no gada neto peļņas, līdz šī rezerve sasniegs vienu trešo daļu no uzņēmuma pamatkapitāla.
Latvijas Republikas ”Komerclikums” neparedz tādu obligāto rezervju veidošanu. Tā rezultātā pēc uzņēmuma reģistrācijas
Komercreģistrā 2004. gada 17. decembrī Dalībnieku sapulce varētu lemt par likumā noteiktās rezerves iekļaušanu nesadalītajā
peļņā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” pārskata gada ieņēmumi no ieguldījumiem asociētajā
uzņēmumā pēc ienākuma nodokļa, atskaitot saņemtās dividendes, nākamajā gadā tiek iekļauti nesadalāmā rezervē
“Nerealizētie ieņēmumi no ieguldījumiem asociētā uzņēmumā”.

23. pielikums
Ārpusbilances saistības
(a) Kapitālieguldījumu saistības
Iekārtu un datorprogrammu iegādes darījumi, par kuriem ir noslēgti līgumi, bet kuri finanšu pārskatos nav ietverti saistībās,
ir šādi:

Nemateriālo ieguldījumu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde
Kapitālieguldījumu saistības kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

23
811
834

9
336
345

(b) Īpašuma nomas saistības
Koncernam pieder īpašuma nomas tiesības. Kopējie nomas izdevumi 2004. gadā bija LVL 0,759 miljoni
(2003. gadā – LVL 0,849 miljoni). 2004. gada 31. decembrī minimālais saistību apjoms neatsaucamos īpašuma nomas darījumos
bija šāds:

Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Īpašuma nomas saistības kopā

2004
LVL'000

2003
LVL'000

48
183
231

57
174
231
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24. pielikums
Darījumi ar saistītajām pusēm
TILTS Communications pieder 49% no Lattelekom emitētā parasto daļu kapitāla.
Uzņēmumam TeliaSonera AB pieder 100% no TILTS Communications, tādējādi netiešā veidā tam pieder 49% no Lattelekom
daļu kapitāla. TeliaSonera AB pieder arī 49% no Latvijas Mobilais Telefons daļu kapitāla.
Latvijas Republikai pieder 51% no Lattelekom emitētā parasto daļu kapitāla. Parastie tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību,
ministrijām un aģentūrām, kā arī darījumi ar valsts kontrolētiem uzņēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem nav
uzskatāmi par darījumiem ar saistītām personām.
Latvijas Mobilais Telefons (Lattelekom pieder 23% kapitāla daļu) ir Lattelekom asociētais uzņēmums kopš 1997. gada jūnija
(11. pielikums).
Lattelekom koncernam pieder 50% a/s Pirmais slēgtais pensiju fonds (Pensiju fonds) akciju. Tomēr Lattelekom ir tikai formāls
tās akcionārs, jo viss no Pensiju fonda darbības izrietošais risks un ienākumi pieder Lattelekom darbiniekiem – Pensiju
programmas dalībniekiem.
Darījumi ar saistītajām pusēm tika veikti, balstoties uz komerciāliem noteikumiem. Lattelekom būtiskie darījumi ar saistītajiem
uzņēmumiem ir šādi:

(a) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

LMT
TeliaSonera grupa
Pirmais slēgtais pensiju fonds
Valsts kontrolētie uzņēmumi

(telekomunikāciju un starpsavienojumu pakalpojumi)
(starptautisko tālruņa sakaru plūsma)
(telekomunikāciju un IT pakalpojumi)
(IT pakalpojumi)

2004
LVL'000

2003
LVL'000

4 265
1 293
30
29
5 617

5 597
1 270
30
63
6 960

2004
LVL'000

2003
LVL'000

8 759

8 552

518
178
269
9 724

216
1 745
313
10 826

(b) Saņemto preču un pakalpojumu izmaksas

LMT
TeliaSonera grupa
TILTS Communications
Valsts kontrolētie uzņēmumi

(mobilā tālruņa pakalpojumi, starpsavienojuma maksa)
(starptautisko tālruņa sakaru plūsma,
dažādi pakalpojumi un iekārtas)
(konsultāciju un vadības pakalpojumi)
(telpu noma, dažādi pakalpojumi)
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(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi

Saistīto uzņēmumu debitoru parādi:
LMT
TeliaSonera grupa
Valsts kontrolētie uzņēmumi

Kreditoru parādi saistītajiem uzņēmumiem:
LMT
TeliaSonera grupa
Pirmais slēgtais pensiju fonds
Valsts kontrolētie uzņēmumi

2004
LVL'000

2003
LVL'000

360
523
3
886

604
408
1
1 013

1 131
159
95
–
1 385

1 219
70
223
15
1 527

2004
LVL'000

2003
LVL'000

202
7
13
222

95
3
1
99

(d) Vadības atalgojums

Atlīdzība par darbu
Iemaksas fiksēta ieguldījuma pensiju fondā
Pārējie labumi
Kopā

2003. gadā saskaņā ar Vadības līgumu, kas bija noslēgts starp Lattelekom un TILTS Communications, mātesuzņēmuma vadību
veica TILTS Communications. 2004. gada 15. janvārī beidzās noslēgtā Vadības līguma termiņš. TILTS Communications vadības
pakalpojumu maksa tika iekļauta pārējās darbības izmaksās.
Padomes locekļiem, uzņēmuma direktoriem, viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem uzņēmumiem daļas vai
daļu opciju līgumi uzņēmumā Lattelekom nepieder.

25. pielikums
Finanšu risku vadība
Finanšu riskus saistībā ar koncerna likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu partneru kredītrisku
Lattelekom pārvalda centralizēti.
Koncerna ikdienas darbība izraisa ārvalstu valūtas kursa un kredītprocentu likmju svārstību risku, kas var tieši ietekmēt
koncerna darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Lattelekom ierobežo ar ārvalstu valūtas kursu un procentu likmju
svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, nepieciešamības gadījumos izmantojot arī
atvasinātos finanšu instrumentus.
Koncerna politika ir ierobežot valūtas kursu svārstību neto risku attiecībā uz visiem skaidri zināmajiem un gaidāmajiem
darījumiem ārvalstu valūtā, un Lattelekom neuztur ar šādiem darījumiem nesaistītas valūtas pozīcijas. Visi aizņēmumi un
darījumi ar ārvalstu valūtām tiek veikti, lai atbalstītu koncerna uzņēmējdarbības darījumus. Koncerns neveic nekādus
spekulatīvus darījumus, kuri varētu palielināt valūtas vai procentu likmju risku.
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(a) Finansējuma un likviditātes risks
Koncerna politika paredz nodrošināt pietiekamu koncerna likviditāti, kā arī tā spēju finansēt savu darbību bez jebkādiem
finansējuma ierobežojumiem. Finansējuma risks tiek samazināts, nosakot koncerna aizņēmumu portfeļa saistību izpildes
termiņus dažādos gados un saglabājot elastību finansējumā, nodrošinot kredītlīniju ar noteiktu saistību maksu pieejamību.
Lattelekom rīcībā ir četru gadu daudzvalūtas pārjaunojama kredītlīnija USD 45 miljonu apmērā ar noteiktu saistību maksu, ko
līdz 2006. gadam uzņēmumam ir piešķīris starptautisks banku konsorcijs. Īstermiņa likviditāte tiek nodrošināta, izmantojot
banku kredītlīnijas.
2004. gada jūnijā Lattelekom izmantoja iespēju pirms termiņa dzēst uzņēmuma obligāciju (iepriekš B klases kapitāla daļas, kas
tika pārvērstas aizņēmumā 2003. gadā) slēgto emisiju LVL 25,602 miljonu apmērā. Gada beigās Lattelekom aizņēmumu no
kredītiestādēm kopsumma bija LVL 12,0 miljoni (2003. gadā – LVL 17,0 miljoni).

(b) Valūtas risks
Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa norēķini dažādu valstu valūtā, galvenokārt GBP un USD.
Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka ir noteikusi lata un eiras piesaistes
kursu 1 EUR = 0,702804 LVL, un kopš 2005. gada 1. janvāra ārvalstu valūtas kursa svārstību risks attiecībā uz eiru ir novērsts.
Kreditoru parādi ārvalstu valūtā 2004. gada 31.decembrī veidoja parādu summu LVL 0,586 miljonu apmērā (2003. gadā –
LVL 1,192 miljoni), kas bija nodrošināti ar naudas līdzekļu atlikumiem ārvalstu valūtā. Pārējie naudas līdzekļi ārvalstu valūtā
LVL 1,091 miljona apmērā (2003. gadā – LVL 1,961 miljons) bija uzkrāti valūtas kursa svārstību ierobežošanai attiecībā uz
nākotnē paredzamajiem darījumiem, bet nebija norādīti kā risku ierobežojošs instruments, tādēļ valūtas pārvērtēšanas
rezultāts tika ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 2004. gada beigās visi Lattelekom aizņēmumi bija latos (17. pielikums).

(c) Procentu likmju risks
Koncerna finansējuma avotus veido galvenokārt pašu kapitāls, naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības un mazākā mērā
arī aizņēmumi. Koncerns ir pakļauts procentu likmju svārstību riskam, tā kā Lattelekom banku aizņēmumi un pieejamie
kredītresursi ir ar mainīgām procentu likmēm, kas tiek fiksētas visa gada laikā dažādos datumos vidēji uz 3 mēnešu periodu.
2004. gada jūnijā dzēstās slēgtās emisijas obligācijas LVL 25,602 miljonu apmērā bija ar nemainīgu kupona likmi. Vidējā svērtā
kredītprocentu likme 2004. gadā bija 5,0% salīdzinājumā ar 4,7% 2003. gadā. Šāda pieauguma pamatā bija augstāks vispārējais
starpbanku kredītprocentu likmju līmenis vietējā tirgū un procentu aprēķināšana par LVL 25,602 miljonu obligācijām, sākot no
2004. gada janvāra līdz obligāciju dzēšanai jūnijā (17. pielikums).
Lattelekom īstermiņa banku depozītu procentu likme ir fiksēta, un šo depozītu termiņš ir mazāks par vienu mēnesi
(16. pielikums).

(d) Kredītrisks
Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj koncernu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir pircēju un
pasūtītāju parādi, veiktie avansa maksājumi, naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti bankās. Koncerna politika nodrošina to, ka
preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem ar atbilstošu kredītvēsturi. Kredītrisks attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem
ir ierobežots koncerna plašā klientu loka dēļ. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti pēc šaubīgo parādu vērtības
atskaitīšanas. Koncerna partneri atvasināto finanšu instrumentu un naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas ar
atbilstošu kredītreputāciju. Koncerns stingri uzrauga un ierobežo kopējo kredītrisku, kāds pieļaujams ar katru atsevišķu finanšu
institūciju. Koncerns nav pakļauts ievērojamai kredītriska koncentrācijai.

(e) Patiesā vērtība
Finanšu aktīvu un saistību, kuru termiņš ir mazāks par vienu gadu, uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību. Pārējo
finanšu instrumentu patiesās vērtības aprēķinos tiek izmantota diskontēto nākotnes naudas plūsmu metode, piemērojot
perioda beigās pieejamās attiecīgās tirgus procentu likmes. Parādsaistībām, par kurām ir jāveic procentu maksājumi, tiek
piemērotas tirgus procentu likmes, un ir uzskatāms, ka šo saistību uzskaites vērtība atbilst to patiesajai vērtībai. 2004. gadā
koncernam nebija noslēgti atvasināto finanšu instrumentu līgumi.
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Revidentu ziņojums
SIA “Lattelekom” dalībniekiem
Mēs esam veikuši SIA "Lattelekom" (Koncerna mātes uzņēmums) un tās meitas uzņēmuma (turpmāk tekstā – Koncerns)
2004. gada konsolidēto finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 11. līdz 36. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver
Koncerna 2004. gada 31.decembra bilanci, 2004. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla
izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Koncerna mātes uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi
par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie
standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku
kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi
izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī
vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma
izteikšanai.
Mūsuprāt iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2004. gada
31. decembrī, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004. gadā saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu valdes
izdotajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

SIA “Ernst & Young Baltic“
Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne

Gundars Ruža

Personas kods: 250873-12964

Personas kods: 310375-10517

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 137

Rīgā,
2005. gada 24. februārī
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