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VADĪBAS ZIĽOJUMS
SIA Lattelecom valde sniedz vadības ziľojumu un konsolidēto finanšu pārskatu par Lattelecom Koncerna
(turpmāk tekstā - Lattelecom) saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī.
PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
2010. gads vērtējams kā stabilizācijas gads. Ekonomiskā situācija valstī joprojām saglabājās saspringta, taču
gada otrajā pusē parādījās vairāki pozitīvi aspekti – eksporta pieaugums, iekšējās tirdzniecības apjomu
palielināšanās. Straujāk, kā gada sākumā tika prognozēts, beidzās deflācijas periods, mazinājušies arī
bezdarba pieauguma tempi.
Neskatoties uz notiekošo valsts ekonomikā, Lattelecom grupā 2010. gadu var uzskatīt par veiksmīgu. Tam
pamatā ir veiksmīgi izraudzītā stratēģija, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā uzľēmuma darbības procesu
efektivizācija un izmaksu optimizācija.
Lattelecom grupa 2010. gadā paveica vienu no valstiski nozīmīgākajiem projektiem pēdējo gadu laikā –
pāreju no analogās uz virszemes ciparu televīzijas apraidi. Lattelecom Virszemes televīzijas ieviešanas
projektu uzsāka jau 2009. gadā, pakāpeniski palielinot virszemes ciparu televīzijas signāla pieejamību līdz
99.6% valsts teritorijas. Eiropas kontekstā esam vieni no līderiem, virszemes televīzijas apraidi ieviešot
rekordātrā termiľā.
Līdzās virszemes ciparu apraidē nodrošinātajiem nacionālajiem kanāliem, Lattelecom Virszemes televīzijā
pieejami arī maksas kanāli, kas lielai daļai skatītāju analogās apraides laikos nemaz nebija pieejami. Kā
unikāls jaunums televīzijas tirgū Latvijā uzskatāms 2010. gada februārī ieviestais Lattelecom Virszemes
televīzijas priekšapmaksas pakalpojums – iespēja iegādāties sev interesējošos TV kanālus uz konkrētu
periodu bez līgumsaistībām. Priekšapmaksas kodus iespējams iegādāties populārākajās tirdzniecības vietās
Latvijā, kā arī Lattelecom mājaslapā.
Televīzijas lietošanas paradumi gadu gaitā ir pamatīgi mainījušies. Lattelecom Interaktīvā TV, kas ir
progresīvākais televīzijas pakalpojums Latvijā, piedāvā ļoti plašas interaktivitātes iespējas, kā piemēram,
pārraiţu arhīvu, video nomu, iespēju attīt raidījumu uz sākumu u.c. Cilvēkam vairs nav jāsteidzas mājās, lai
paspētu noskatīties kādu pārraidi - tagad to var izdarīt sev vēlamā laikā. „Video on demand” jeb video pēc
pieprasījuma pavisam drīz arī Latvijā kļūs par standartu, kā tas ir citur pasaulē, un Lattelecom var pamatoti
lepoties, ka ir šāda pakalpojuma pionieris Latvijā.
Iespēja ieskatīties televīzijas nākotnē notika maija beigās, kad, līdzās 27 Eiropas valstīm, Lattelecom
nodrošināja pirmo 3D translāciju Eiropā. Tas bija unikāls notikums visā Eiropā, un mums ir liels prieks, ka
sadarbībā ar Eurosport tieši Lattelecom kā tehnoloģiju līderis spējis nodrošināt Latvijā pirmo 3D televīzijas
pārraidi.
Televīzija noteikti minama kā straujāk augošais Lattelecom pakalpojums. Gada laikā kopējais maksas
abonentu skaits būtiski palielinājies, kopumā sasniedzot 184 tūkstošus abonentu. Līdz ar to 2010. gada
beigās Lattelecom maksas televīzijas tirgus daļa bija 26%.
Ātrs un kvalitatīvs internets Latvijā kļuvis par pašsaprotamu lietu, jo strauji mainījušies interneta lietošanas
paradumi. Ja agrāk internetu izmantoja galvenokārt e-pasta un daţādu mājas lapu apskatei, tad šobrīd cilvēki
ir raduši augšupielādēt simtiem augstas izšķirtspējas fotogrāfiju kādā no sociālajiem tīkliem vai ievietot savus
video daţādās interneta vietnēs, ko šobrīd nevar nodrošināt Latvijā esošais mobilā interneta ātrums. Tieši
tādēļ Lattelecom aktīvi turpinājis investēt tīkla attīstībā. Lattelecom optiskajā interneta tīklā, kas nodrošina
ātrāko internetu Eiropā, gada laikā ieguldīts 21 miljons latu. Iespēja izmantot internetu ar ātrumu līdz 500
mbit/s nodrošināta jau 318 000 mājsaimniecību Rīgā un tai tuvākajos novados, kā arī Aizkrauklē, Daugavpilī,
Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Olainē, Rēzeknē, Salaspilī, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.
Lattelecom izveidojis arī mājaslapu, un tajā katram iedzīvotājam ir iespēja balsot par konkrētu adresi, kurā
balsotājs vēlētos izmantot Lattelecom optiskā interneta pakalpojumu. Šādā veidā Lattelecom devis iespēju
iedzīvotājiem koriģēt tīkla attīstības plānus un pasteidzināt optikas ievilkšanu savā mājā.
Lattelecom grupa 2010. gadā realizējusi vairākus liela mēroga projektus gan valsts, gan privātajā sektorā.
Vairākās valsts institūcijām ieviesti vienoti datu pārraides tīkli. Sekmīgi pabeigts SAP sistēmas ieviešanas
projekts vienā no Latvijas lielākajiem piena pārstrādes uzľēmumiem. Noslēgumam tuvojas arī 2008. gadā
uzsāktais projekts jūras krasta novērošanas sistēmas izveidei LR Jūras spēkiem, ko izsludināja
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VADĪBAS ZIĽOJUMS (turpinājums)
LR Ārlietu ministrija sadarbībā ar NATO Uzturēšanas un Iepirkumu aģentūru. Lattelecom šajā projektā
piedalās kā apakšuzľēmējs. Uzsākta arī piegādātāju rēķinu digitalizācijas pakalpojumu sniegšana vienai no
vadošajām Vācijas aviosabiedrībām.
Vairāki jauninājumi ir arī satura pakalpojumu jomā. Apollo portāls, kurš 2010. gadā svinēja desmit gadu
jubileju, kļuvis par otro apmeklētāko ziľu portālu Latvijā. Arī 1188 uzziľu dienestam vairāki jaunumi – tas
kļuvis par oficiālo tūrisma informācijas tālruni. Ērts risinājums autovadītājiem Rīgā ir iespēja norēķināties par
autostāvvietu, zvanot uz 1188. Uzziľu dienesta mājaslapā ieviesta 360 grādu karte, kas, ievadot konkrētu
Rīgas adresi, parāda tās vizuālo izskatu. Šāds risinājums tika izveidots arī Positivus festivālam un Skolēnu
dziesmu un deju svētkiem.
Viena no Lattelecom prioritātēm ir klientu apkalpošanas kultūras uzlabošana. Mūsu mērķis ir kļūt par labāko
klientu apkalpošanas uzľēmumu līdz 2011. gada beigām. Tas, ka nodrošinām labākos pakalpojumus nozarē,
vēl nedod mums tiesības justies labākajiem kopumā. Lai to sasniegtu, mēs investējam lielus līdzekļus cilvēku
apmācībā un sistēmu uzlabošanā - darām visu, lai varētu droši apgalvot, ka Lattelecom strādā ne tikai labākie
profesionāļi vai pārdevēji, bet arī izcili klientu apkalpošanas speciālisti, kuri mūsu klientiem palīdzību var
sniegt profesionāli un ātri. Cenšamies būt arī pēc iespējas tuvāk klientiem - mūsu Mobilais klientu
apkalpošanas centrs gada laikā viesojies 64 Latvijas vietās. Savukārt, aktīvi darbojoties sociālajos tīklos
(Twitter, Facebook, draugiem.lv un citos) mēs atrisinām klientu jautājumus arī virtuālajā vidē.
Lattelecom šajā gadā turpinājis savu līdzdalību jau iepriekšējos gados iesāktajos sabiedriskos projektos.
Zināšanu sabiedrības attīstībai ļoti svarīgs ir Iespējamās misijas projekts, kura mērķis ir ievest izglītības
sistēmā jaunus, talantīgus augstskolu absolventus ar līderu dotībām un labiem akadēmiskiem sasniegumiem,
lai celtu izglītības kvalitāti. Lattelecom kā Iespējamās misijas dibinātājs ir uzľēmies veikt ieguldījumus, kas
vērsti uz ilgtermiľa sabiedrības labumu. Savukārt projekta Pieslēdzies, Latvija! ietvaros Lattelecom kā
vadošais nozares uzľēmums sekmē digitālās plaisas mazināšanos jeb cenšas panākt, lai Latvijā būtu pēc
iespējas mazāk cilvēku, kas neprot strādāt ar datoru un internetu. 2010. gadā projekta ietvaros Lattelecom ir
izveidojis ērti lietojamu bezmaksas datoru apmācības skolu Mācies pats!, kas noderīga gan iesācējiem, gan
datorzinību lietpratējiem.
DAĻU KAPITĀLS
2010. gada beigās Lattelecom pamatkapitāls bija LVL 146 079 000, kuru 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, sastādot aptuveni 51% no pamatkapitāla. AS TILTS Communications pieder
71 581 000 daļu ar kopējo nominālvērtību LVL 71 581 000, kas veido aptuveni 49% no pamatkapitāla. AS
TILTS Communications pastarpināti pieder uzľēmumam TeliaSonera AB.
DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS
SIA Lattelecom pieder 23% no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA Latvijas Mobilais Telefons
pamatkapitāla.
Lattelecom pieder 50% no pamatkapitāla a/s Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Tas ir vienīgais Latvijas
Republikā reģistrētais slēgtais privātais pensiju fonds.
FINANŠU REZULTĀTI
Informācija par Lattelecom darbības finanšu rezultātiem 2010. gadā sniegta finanšu apskatā no 12. līdz
13. lappusei, kas ir šī ziľojuma sastāvdaļa.
PRIEKŠLIKUMS PAR PEĻĽAS SADALI
Lattelecom Valde, saskaľā ar Lattelecom grupas dividenţu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā
kārtībā, ierosina izmaksāt dividendēs dalībniekiem 100% no 2010. gada sadalāmās peļľas jeb LVL 19 240
788 apmērā.
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IZMAIĽAS SABIEDRĪBAS PĀRVALDĒ UN STATŪTOS
2010. gadā nav veiktas izmaiľas Sabiedrības pārvaldes struktūrā un statūtos.
PADOME
2010. gadā Lattelecom padomes locekļu pienākumus veica:
Gatis Kokins (Padomes priekšsēdētājs), Leifs Anders Gilders, Ove Lars Alms, Reinis Bērziľš, Ivonna
Djerfa, Jānis Grēviľš, Kārlis Krēsliľš, Arnis Luhse, Inga Spriľķe, Joakims Rolfs Sundstroms, Tija Tuovinena.
Papildu informācija par Lattelecom padomes locekļiem ietverta 9. un 10. lappusē.
VALDE
2010. gadā Lattelecom valdes locekļu pienākumus veica:
Juris Gulbis (valdes priekšsēdētājs), Gints Bukovskis, Ģirts Bērziľš, Kerli Gabriloviča, Ingrīda Rone.
Informācija par Lattelecom valdes locekļiem ietverta 11. lappusē.
UZRĀDĀMĀ IEINTERESĒTĪBA
Lattelecom valdes locekļiem un viľu ģimenes locekļiem vai viľu pārvaldīšanā esošajām sabiedrībām
nepieder daļas Lattelecom vai tā meitas sabiedrībās. Valdes locekļiem nav ieinteresētības ar Lattelecom
darbību saistītajos līgumos vai vienošanās.
VALDES ATBILDĪBA PAR GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Koncerna finanšu pārskata sagatavošanu. Finanšu pārskatam patiesi jāatspoguļo
sabiedrības finanšu stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsmas par pārskata gadu.
Valde apstiprina, ka 2010. gada finanšu pārskata no 16. līdz 50. 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 pārskats tika sagatavots saskaľā ar darbības turpināšanas koncepciju.
Valde ir atbildīga par atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un pasākumu veikšanu, lai saglabātu sabiedrības
līdzekļus, atklātu un novērstu krāpšanu un citas neatbilstības.
NOZARES REGULĒŠANA
2010.gada gaitā nozares komersanti sadarbībā ar Satiksmes ministriju strādāja pie Latvijas Republikas
elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādľu projekta 2011. - 2016. gadam, tomēr līdz gada beigām
dokuments Ministru kabinetā netika apstiprināts. Iepriekšējās nozares politikas pamatnostādnes Valdībā tika
apstiprinātas līdz 2008. gadam.
2010. gada jūnijā Saeima pieľēma grozījumus Elektronisko sakaru likumā, ar kuriem precizēja Elektronisko
sakaru direkcijas kompetences tīklu ierīkošanas un būvniecības jomā, pieļāva elektronisko sakaru
pakalpojumu līgumus ar abonentiem slēgt, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, un noteica elektronisko
sakaru komersantiem pienākumu sniegt noslodzes datus Datu valsts inspekcijai uzraudzības veikšanai
personas datu aizsardzības un informācijas sabiedrības pakalpojumu aprites jomā.
Pārskata gada laikā tika izstrādāti, bet vēl netika pieľemti arī citi Elektronisko sakaru likuma grozījumu
projekti, lai Latvijas Republikas normatīvajos aktos pārľemtu Eiropas Savienības 2009. gadā pieľemto
direktīvu regulējumu un veiktu Satiksmes ministrijas regulējošo funkciju strukturālu nošķiršanu no darbībām,
kas saistītas ar īpašumtiesībām elektronisko sakaru uzľēmumos. Šo grozījumu pieľemšana Saeimā
paredzama 2011. gada I. ceturksnī.
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VADĪBAS ZIĽOJUMS (turpinājums)
2010. gada nogalē, sadarbojoties komersantiem, Satiksmes ministrijai un VAS Elektronisko sakaru direkcijai,
tika izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības
kārtība”, tomēr tā pieľemšana paredzēta nākamā pārskata gada sākumā.
2010. gada augustā stājās spēkā Elektronisko plašsaziľas līdzekļu likums, kas nomainīja iepriekšējo Radio
un televīzijas likumu. Jaunais likums sakārto elektronisko plašsaziľas līdzekļu darbības vidi atbilstoši Eiropas
Savienības direktīvas prasībām, nosaka valodu lietojuma normas un pieļaujamos reklāmas laikus.
2010. gadā tika veikti grozījumi Nacionālajā numerācijas plānā, ieviešot papildus divus trīszīmju īsos kodus "110" Valsts policijai un "113" Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kā arī izveidojot katrā
ģeogrāfiskās numerācijas zonā papildu otru numerācijas indeksu.
Atbilstoši MK Noteikumu Nr.892 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”
prasībām, 2010. gadā tika uzsākti valsts nodevas maksājumi par uzľēmumam piešķirto īso kodu (numuru)
lietošanas tiesībām. Kopējā maksājumu summa gadā par numerācijas resursiem pārsniedza 100 tūkstošus
latu.
Ministru kabinets augustā apstiprināja grozījumus Nacionālajā radiofrekvenču plānā, kas nosaka 2500-2690
MHz joslas tehnisko iedalījumu un līdz 2013. gada beigām liedz šī diapazona izmantošanu vienlaicīgi gan
MMDS apraides, gan UMTS/IMT sistēmām. Grozījumi novērš iespēju kādam komersantam uzsākt jaunu
tehnoloģiju ieviešanu bez dalības izsolē par radiofrekvenču lietošanas tiesību iegūšanu un nodrošina
vienlīdzīgas konkurences iespējas 4 paaudzes platjoslas piekļuves pakalpojumu nodrošināšanai Latvijā.
2010. gadā Regulators turpināja tirgu analīzes otro kārtu un uzsāka trešo kārtu. Tika publicēti analīzes
ziľojumi par sekojošiem tirgiem:
- balss savienojumu pabeigšana individuālajos mobilajos tīklos (tirgus Nr. 7) – SIA „Bite” tika
noteiktas starpsavienojuma tarifu regulēšanas saistības;
- vietējie vai iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi mazumtirdzniecībā fiziskām un juridiskām
personām fiksētā tīklā (iepriekšējais tirgus Nr.3 - 4), kā arī starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi
mazumtirdzniecībā fiziskām un juridiskām personām fiksētā tīklā (iepriekšējais tirgus Nr.5 - 6);
Neskatoties uz to, ka iepriekšējie tirgi Nr. 3 - 6 vairs nav iekļauti ES Ieteikumā par attiecīgajiem produktu un
pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums, Regulators
ierosināja vietējo un iekšzemes balss telefonijas pakalpojumi tirgos saglabāt Lattelecom būtiskas ietekmes
statusu un īpašās saistības, bet atcelt īpašās saistības starptautiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem.
Lēmums par saistību atcelšanu 2010. gadā netika pieľemts:
- savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālā publiskajā telefonu tīklā (tirgus Nr. 3).
Decembra beigās tika uzsākts nacionālais konsultāciju process, pēc kura tiek paredzēts saglabāt esošās
Lattelecom saistības un noteikt starpsavienojumu tarifu regulēšanas saistības citiem fiksētā publiskā telefonu
tīkla komersantiem, kuriem atzīta būtiska ietekme tirgū.
2010. gadā stājās spēkā ar Regulatora lēmumiem noteiktās gan Lattelecom, gan mobilo sakaru tīklu
operatoru savienojuma pabeigšanas tarifu maksimālās vērtības. Lēmumi paredz, ka savienojuma
pabeigšanas tarifi mobilo sakaru tīklos samazināsies straujāk par starpsavienojuma tarifiem fiksētajā un tie
tiks līdzināti ar citu Eiropas Savienības valstu vidējiem starpsavienojumu tarifiem. Atbilstoši lēmumiem
Lattelecom un mobilo operatoru starpsavienojumu tarifu vērtības tika samazinātas gan ar 1. aprīli, gan ar 1.
augustu – Lattelecom par 22%, bet mobilo operatoru tarifu vērtība par 35%. Tarifu turpmāka samazināšana
paredzēta 2011. gada janvārī un jūlijā.
2010. gadā Lattelecom noslēdza divus jaunus un izbeidza trīs iepriekš noslēgtus starpsavienojuma līgumus.
2010. gada beigās Lattelecom bija noslēgti 22 starpsavienojumu līgumi.
2010. gada septembrī Eiropas Komisija pieľēma Ieteikumu par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes
piekļuves (NGA) tīkliem, kam sekojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gada beigās izsludināja
nacionālo konsultāciju par šo tēmu. Konsultāciju rezultāti tiks ľemti vērā, vērtējot speciālās saistības nākošajā
tirgus analīzes kārtā.
Lattelecom 2010. gadā turpināja pildīt Universālā pakalpojuma (turpmāk tekstā - UP) saistības, nodrošinot
pieslēguma ierīkošanu tālruľu tīklam visiem lietotājiem, kas to vēlas, sniedzot esošajiem abonentiem balss
telefonijas pakalpojumus un datu pārraidi no 9 600 Kbit/s, nodrošinot piekļuvi visaptverošam tālruľu abonentu
sarakstam un visaptverošam tālruľa uzziľu dienestam, kā arī nodrošinot taksofonu pakalpojumus.
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Regulators apstiprināja Lattelecom 2009. gada UP saistību radītās tīrās izmaksas LVL 93 557 apmērā. Tāpat
kā iepriekšējos gados, lielākos zaudējumus sakarā ar taksofonu lietojuma būtisku samazinājumu, radīja
taksofonu uzturēšana un to darbības nodrošināšana. Tāpēc 2010. gadā, ievērojot UP saistību sniegšanas
nosacījumus un saskaľojot plānotās darbības ar pašvaldībām un iestādēm, taksofonu skaits tika samazināts
par 173 vienībām jeb 41.8% un gada beigās Lattelecom apkalpoja 241 taksofonus.
Arī 2010. gadā valstī netika izveidots mehānisms UP finansēšanai un kompensācijai. Ministru Kabineta
izveidotās darba grupas šī jautājuma risināšanai darba rezultātā 2010. gadā starp Lattelecom un LR tika
noslēgts Administratīvais līgums par UP saistību radīto zaudējumu atmaksu no valsts budţeta piecu gadu
laikā, sākot ar 2011. gadu.
2010.gadā notika būtisku nozares komersantu apvienošanās process. Pēc lietas izpētes Konkurences
padome maijā atļāva SIA „Baltkom TV SIA” un SIA „Televideotīkls” apvienošanos, bet novembrī - Baltkom
grupas, IZZI grupas un SIA „EST Risinājumi” apvienošanos, kā rezultātā paredzams, ka apvienotais
uzľēmums vairākās ģeogrāfiskās vietās nostiprinās savu dominējošo stāvokli maksas televīzijas pakalpojumu
tirgū. Tāpat septembrī tika apvienotas divas Valsts akciju sabiedrības – Valsts informācijas tīkla aģentūra
(VITA) tika iekļauta Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) sastāvā. Daţādu pārkāpumu rezultātā
Regulators 2010. gadā apturējis piecu elektronisko sakaru komersantu darbību.
Pārskata gada 1. jūnijā Lattelecom pabeidza virszemes ciparu TV apraides ieviešanu Latvijā un tika
pārtraukta televīzijas apraide analogajā formātā.
Lattelecom pārskata periodā sadarbojās ar Konkurences padomi vairākās lietās – maksas televīzijas tirgus
uzraudzības lietā (lēmums 2010. gadā netika pieľemts), Elektronisko sakaru tirgus uzraudzības lietā
(rezultātā tika konstatēta Konkurences likumā aizliegta tirgus dalībnieku vienošanās starp SIA „Telia Latvija”,
SIA „TAB Group” un SIA „Stream NetT” un pieľemts lēmums par naudas soda uzlikšanu); par iespējamo
Lattelecom dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu pēc SIA „TV3 Latvia”, „VIASAT AS Latvia filiāle”,
SIA „IZZI” un SIA „Baltkom TV SIA” iesniegumiem (lēmums 2010. gadā netika pieľemts).
RISKU VADĪBA
Lattelecom un tā meitassabiedrības darbojas strauji mainīgā biznesa vidē, kur ļoti nozīmīga 2010.gadā bija
uzľēmuma spēja ātri pielāgoties tirgus vajadzībām. Ekonomiskā situācija valstī un tās ietekme uz klientu
pirktspēju un maksātspēju, tehnoloģiju attīstība un konkurences palielināšanās, pārmaiľas klientu vajadzībās
un paradumos bija būtiskākie riski, kuri apdraudēja 2010. gada mērķu sasniegšanu. Rūpīgi izvērtējot šos
riskus un izvēloties atbilstošāko risku stratēģiju, uzľēmumam izdevās saglabāt līderpozīcijas tirgū un sasniegt
izvirzītos mērķus.
Visaptveroša un sistemātiska risku vadība Sabiedrībā nodrošina, ka biznesa riski tiek savlaicīgi identificēti un,
izvērtējot to iespējamo ietekmi, tiek izvēlēta optimālā risku vadības stratēģija. Riski regulāri tiek izvērtēti kā
Sabiedrības struktūrvienībās un meitas sabiedrībās, tā arī nozīmīgākajos biznesa procesos. Sabiedrības
konkurētspējas celšanai 2010. gadā tika noteikti būtiskākie biznesa pārtraukuma riski un to mazināšanai
ieviesta darbības nepārtrauktības plānošana kritiskajos biznesa procesos.
Izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, daļu risku Lattelecom un tā meitas sabiedrības ir nodevušas trešajām
personām, apdrošinot riska objektu. Apdrošināšanas segums ir nodrošināts tādās jomās kā kustamais un
nekustamais īpašums, uzľēmējdarbības pārtraukums, speciālā civiltiesiskā atbildība un civiltiesiskā atbildība,
un darbinieku apdrošināšana.
Līdzīgi kā 2010. gadā, arī turpmāk Lattelecom darbība būs saistīta ar tādiem stratēģiskajiem riskiem kā valsts
politiskie un ekonomiskie faktori, regulējošās vides ietekme uz uzľēmuma darbību, konkurentu aktivitātes un
cīľa par tirgus daļu, pārmaiľas sakaru un informācijas tehnoloģiju tirgū un to ietekme uz pakalpojumu
konkurētspēju.
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PADOME
Gatis Kokins ir Lattelecom padomes priekšsēdētājs kopš 2009. gada 25. novembra. 2004. gadā ieguvis
maģistra grādu biznesa vadībā (MBA) Rīgas Zviedru Ekonomikas augstskolā, 1993. gadā – maģistra grādu
fizikā Latvijas Universitātē, tāpat studējis makroekonomiku Londonas Universitātē (University of London) un
veicis pētījumus Bonnas Universitātes sinhrotronā (Bonn University Synchrotron facility) Vācijā. Strādājis
Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē par pētnieku, vēlāk ieľēmis viceprezidenta un valdes
locekļa amatu Vācijas-Latvijas bankā (vēlāk Hansabanka, tagad Swedbank). Ieľēmis arī viceprezidenta
amatu Parex bankā, vadījis Lietuvas Parex bankas padomi. 2007. gadā G.Kokins pameta vadošos amatus
Parex bankā, bet 2008. gada novembrī (pēc bankas pārľemšanas valsts kontrolē) pēc valdes lūguma
atgriezās, lai strādātu pie bankas stabilizācijas. No 2008. gada septembra līdz 2009. gada martam G.Kokins
bija politiskās partijas "Sabiedrība Citai Politikai" valdes priekšsēdētājs.
Arnis Luhse ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2009. gada 25. novembra. 2003. gadā uzsācis
doktorantūras studijas cilvēka uzvedības pētniecībā Ľūportas Starptautiskajā universitātē (Newport
International University) ASV. Pirms tam studējis Krievijas Medicīnas akadēmijā, iegūstot sertificēta psihologa
grādu, kā arī Maskavas Sociālpolitikas institūtā, iegūstot politologa izglītību. Bijis padomes loceklis tādos
uzľēmumos kā Latvijas Gaisa Satiksme, Elektronisko Sakaru direkcija, un Ceļu Satiksmes Drošības direkcija.
Strādājis par Rīgas pilsētas Centra rajona izpilddirektoru un bijis Valdes loceklis Rīgas pašvaldības Aģentūrā
"Rīga -800" A. Luhse bijis arī Aizkraukles bankas padomes vadītājs un psiholoģijas pasniedzējs Policijas
koledţā.
Reinis
Bērziľš
ir
Lattelecom
padomes
loceklis
kopš
2009.
gada
25.
novembra.
Reinis Bērziľš ar atzinību ir absolvējis Rīgas Juridiskās augstskolas maģistra programmu „Tiesības un
Finanses”, bet 2007. gadā ieguvis jurista diplomu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Šobrīd Šveices
biznesa skolā apgūst maģistra programmu biznesa vadībā (MBA). Reinis Bērziľš ir „Ilgtspējīgas sabiedrības
institūta” vadošais pētnieks. Pirms darba „Lattelecom” bijis Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs.
Iepriekš pildījis arī Tieslietu ministra biroja vadītāja pienākumus un bijis ministru prezidenta, kā arī Tieslietu,
Iekšlietu un Aizsardzības ministru padomnieks likumdošanas jautājumos. Bijis arī „Latvijas Garantiju
aģentūras” valdes loceklis un LR Saeimas „Tautas partijas” frakcijas juridiskais konsultants.
Inga Spriľķe ir Lattelecom padomes locekle kopš 2006. gada 1. decembra. Strādājusi par Rīgas domes
priekšsēdētāja, ekonomikas, satiksmes un labklājības ministra padomnieci, kā arī vadījusi Samsung un ASSA
sabiedrisko attiecību projektus Latvijā. Kā satiksmes ministra padomniece koordinējusi starpinstitūciju
komunikāciju Virszemes TV ieviešanas projektā Latvijā. Specializējusies organizāciju kultūras un iekšējās
komunikācijas jautājumos, kā arī sabiedriskajās attiecībās valsts pārvaldē.
Kārlis Krēsliľš ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija
viľš ieľēma Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. K. Krēsliľš ir Rīgas Ekonomikas augstskolas
asociētais profesors informācijas tehnoloģiju jomā. Kopš 2005. gada novembra ir EMBA programmas
direktors, piedalījies starptautiskos pētniecības projektos, ir uzstājies ar ziľojumiem starptautiskās
konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autors. No 1993. līdz 1997. gadam viľš izstrādāja doktora
disertāciju un vadīja seminārus Apvienotās Karalistes Lafboro (Loughborough) universitātes Informācijas
nodaļā.
Jānis Grēviľš ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija
viľš ieľēma SIA Lattelekom Direktoru padomes locekļa amatu. Kopš 2003. gada aprīļa J. Grēviľš ir Rīgas
Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas direktors. Viľš lasa lekcijas un pēta mūsdienu informācijas
tehnoloģiju attīstību un moderno saziľas līdzekļu nozīmi projektu vadīšanā. No 1998. gada līdz 2003. gadam
J. Grēviľš izstrādāja doktora disertāciju un strādāja par projektu koordinatoru ASV Ľujorkas štata
universitātes Buffalo Vadības fakultātē.
Ove Lars Alms (Ove Lars Alm) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. O. Alms ieľem
Vecākā viceprezidenta un galvenā tehniskā direktora amatus TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu biznesa
nozarē. Viľš ir Tīklu daļas direktors. O. Alms strādā TeliaSonera grupā kopš 1988. gada. O. Alms ir TEO LT
valdes loceklis un daţu citu TeliaSonera grupai pilnībā piederošu meitasuzľēmumu valdes loceklis.
Leifs Anders Gilders (Leif Anders Gylder) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. Kopš
2008. gada 9. jūnija viľš ieľem Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu. A. Gilders ieľem prezidenta amatu
TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu biznesa nozarē. A. Gilders ir ieľēmis vairākus vadošus amatus
TeliaSonera grupā kopš 1983. gada. Viľš ir arī TEO LT valdes loceklis.
9

LATTELECOM KONCERNA
VADĪBAS ZIĽOJUMS
Joakims Rolfs Sundstroms (Joakim Rolf Sundström) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada
3. maija. J. Sundstroms ieľem biznesa kontroles daļas viceprezidenta amatu TeliaSonera Platjoslas
pakalpojumu biznesa nozarē. J. Sundstroms telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1983. gada gan Zviedrijā,
gan ārvalstīs, ieľemot daţādus finanšu vadības amatus. J. Sundstroms arī ir TEO LT valdes loceklis un daţu
citu TeliaSonera grupai pilnībā piederošu meitasuzľēmumu valdes loceklis.
Tija Tuovinena (Tiia Tuovinen) ir Lattelecom padomes locekle kopš 2008. gada 18. jūnija. Tija
Tuovinena ieľem Galvenā juriskonsulta amatu TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu nozarē. Viľa ir Tilts
Communications A/S valdes locekle. T.Tuovinena ir arī valdes locekle TeliaSonera grupai pilnībā piederošos
meitas uzľēmumos TeliaSonera Finland Oyj un TeliaSonera Interantional Carrier AB, kā arī TEO LT, AB un
Tectia Corporation, birţā kotētā uzľēmumā Somijā. Tija Tuovinena strādā TeliaSonera grupā kopš
1993.gada.
Ivonna Djerfa (Yvonne Djerf) ir Lattelecom padomes locekle kopš 2008. gada 18. jūnija. Ivonna Djerfa ir
TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu nozares Uzľēmuma attīstības viceprezidente. Viľa ir arī valdes
locekle TeliaSonera grupai pilnība piederošā meitas uzľēmumā Norvēģijā Nextgentel A/S. I.Djerfa ir
Karolinskas universitātes slimnīcas (Zviedrija) valdes locekle, kā arī valdes locekle privātā uzľēmumā
Compleo Individstöd AB, kurš darbojas Zviedrijā. Ivonna Djerfa strādā TeliaSonera grupā kopš 1986. gada.
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VALDE
Juris Gulbis ir Lattelecom valdes priekšsēdētājs un galvenais izpilddirektors kopš 2008. gada 8. maija. No
2007. gada 1. janvāra līdz ievēlēšanai Galvenā izpilddirektora amatā viľš ieľēma Sabiedrības Galvenā
finanšu direktora, kā arī valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu. J. Gulbis pirms darba Lattelecom bija
izpilddirektors uzľēmumu grupā S.P.I. Group SA ar biroju Ţenēvā, kas specializējas alkoholisko dzērienu
raţošanā un izplatīšanā. Pirms tam J. Gulbis ieľēmis izpilddirektora amatu S.P.I. Spirits Limited Kiprā, kā arī
bijis valdes priekšsēdētājs Baltijas lielākajā alkohola iepildīšanas un izplatīšanas uzľēmumā Latvijas
Balzams.
J. Gulbis ieguvis inţeniera kvalifikāciju raţošanas vadībā, kā arī ceļu un tiltu būvniecībā Rīgas Tehniskajā
universitātē, un papildinājis zināšanas daţādos profesionālajos kursos, tajā skaitā apguvis starptautiskos
grāmatvedības standartus, banku un kapitāla tirgu specifiku, personāla vadību un izveidi. Francijā apguvis
INSEAD Vadībzinību apmācību programmu augstākā līmeľa vadītājiem.
J. Gulbis ir arī lielākās starptautiskās grāmatveţu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) biedrs.
Gints Bukovskis ir Lattelecom valdes priekšsēdētāja vietnieks no 2009. gada 5. jūnija, valdes loceklis kopš
2008. gada 21. jūlija. Viľš ir arī Sabiedrības galvenais finanšu direktors. Iepriekš bijis finanšu konsultāciju
uzľēmuma KPMG Baltics Darījumu konsultāciju pakalpojumu asociētais direktors. Bijis AS Latvijas Krājbanka
valdes loceklis, kā arī AS Latvijas kuģniecība finanšu direktors un valdes loceklis. Savu karjeru finanšu
sektorā viľš sāka kā revīzijas vadītājs sabiedrībā PricewaterhouseCoopers. Ieguvis grāmatvedības un
saimnieciskās darbības analīzes bakalaura diplomu Latvijas Universitātē. Viľš ir arī lielākās starptautiskās
grāmatveţu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedrs.
Ģirts Bērziľš ir Lattelecom valdes loceklis kopš 2009. gada 5. jūnija. Viľš ir arī Sabiedrības Galvenais
tehnoloģiju direktors.
Ģ. Bērziľš darbu Lattelecom grupā uzsāka 2008. gada 6. oktobrī. Iepriekš Ģ. Bērziľš vadījis IT un
administrācijas pārvaldi OAO Hansabank Krievijā, savukārt pirms tam - bijis AS Hansabanka valdes loceklis
un IT un administrācijas pārvaldes vadītājs.
Kerli Gabriloviča ir Lattelecom valdes locekle no 2009. gada 11. septembra. Viľa ieľem arī komercdirektora
amatu. K. Gabriloviča Lattelecom strādā kopš 2004. gada. Viľa ir bijusi mārketinga un zīmola vadītāja, kā arī
klientu apkalpošanas un mazumtirdzniecības direktore. Iepriekš strādājusi par mārketinga vadītāju AS Rīgas
Miesnieks, kā arī SIA Ernst&Young Baltic par vadības konsultanti un Hoiubank Investments par reģionālo
direktori. K. Gabriloviča mācījusies uzľēmuma vadību un ekonomiku Rīgas Ekonomikas augstskolā, bet
maģistra grādu uzľēmuma vadībā un ekonomikā ar specializāciju pakalpojumu vadībā un CRM ieguvusi
Karlstades universitātē Zviedrijā.
Ingrīda Rone ir Lattelecom valdes locekle no 2004. gada 10. decembra. Viľa ieľem Personāla vadības
direktores amatu. I. Rone ir Personāla vadības asociācijas valdes locekle. Iepriekšējo gadu profesionālā
darbība ir saistīta ar personāla vadību. Viľa ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs un maģistra
grādu biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā. Iepriekš viľa
ieľēma Personāla vadītājas amatu AS Laima un AS Staburadze, kā arī SIA Pepsi Cola General Bottlers
Latvia.
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FINANŠU APSKATS
Ievads
Latvijas ekonomiskā situācija 2010. gadā stabilizējusies, un gada beigās novērotas pirmās ekonomikas
atlabšanas pazīmes. Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2010. gada trešajā ceturksnī IKP
apjoms ir palielinājies par 2.9% (2009. gada trešajā ceturksnī samazinājās par 19.1%). 2010. gada 12
mēnešu vidējais patēriľa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir samazinājies par 1.1%
(2009. gadā gada vidējā inflācija bija 3.5%). Inflācijas lejupslīdi 2010. gadā ietekmēja zemais iekšzemes
pieprasījums un raţošanas izmaksu kritums.
Ieľēmumi
Lattelecom koncerna ieľēmumi 2010. gadā bija LVL 139.2 miljoni, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bija
par LVL 0.6 miljoniem mazāk (skatīt Finanšu pārskata 1. piezīmi). Telekomunikāciju pakalpojumu jomā,
salīdzinot ar 2009. gadu, būtiskākais pieaugums ir televīzijas ieľēmumiem, strauji pieaugot abonentu
skaitam. Balss, interneta un datu pakalpojumiem ieľēmumi samazinājušies, klientiem izvēloties
ekonomiskākus pakalpojumus par zemāku cenu.
Ieľēmumi
(LVL milj.)
157.2
143.7
131.3

133.4

2004

2005

2006

148.5

2007

2008

139.9

139.2

2009

2010

Darbības rezultāti
1
2010. gadā Lattelecom koncerna EBITDA peļľas rādītājs bija LVL 45.6 milj. (2009. gadā – LVL 48.4 milj.),
EBITDA peļľas norma 33% apmērā. Personāla izmaksās pirms atlaišanas pabalstu izmaksām, salīdzinot ar
2009. gadu, samazinājums par LVL 2.3 miljoniem, kas skaidrojams ar funkcionālajām un strukturālajām
izmaiľām. Pārējo saimnieciskās darbības izmaksu pieaugums par LVL 4.68 miljoniem (skat. 4. piezīmi)
saistīts ar būtisku klientu apkalpošanas izmaksu pieaugumu gan ieviešot virszemes TV, gan arī strauji
palielinoties Interaktīvās TV un optikas pieslēgumu klientu skaitam. Lattelecom koncerna peļľa no
2
saimnieciskās darbības 2010. gadā bija LVL 14.7 miljoni (2009. gadā peļľa bija LVL 17.4 miljoni).
Finanšu ieľēmumi un izmaksas
2010. gadā koncerna neto finanšu izmaksas bija zaudējumi LVL 440 tūkstošu apmērā (2009. gadā – neto
izmaksas LVL 224 tūkstošu apmērā). Šāds rezultāts skaidrojams ar būtisku procentu ienākumu
samazinājumu, pārtraucot preču tirdzniecību finanšu līzingā.
Asociētās sabiedrības finanšu rezultāti
2010. gadā Lattelecom asociētās sabiedrības SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) darbībā vērojams
pieaugums. Pārskata gadā Lattelecom ieľēmumi no 23% ieguldījuma LMT kapitālā, salīdzinājumā ar
2009. gadu, pieauguši par 28% un bija LVL 7.4 miljoni (2009. gadā – LVL 5.8 miljoni).
Nodokļi
Lattelecom koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2010. gadā daţādos nodokļos
naudas izteiksmē tika samaksāts LVL 36.7 miljoni (2009. gadā – LVL 37.1 miljoni), tajā skaitā LVL 10 miljoni,
kas ieturēti no darbiniekiem aprēķinātām summām (2009. gadā – LVL 11.4 miljoni).

1

EBITDA (peļľa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un zaudējumiem no pamatlīdzekļu
izslēgšanas) šeit ir minēta kā telekomunikāciju nozarē un investoru vidē plaši lietots rādītājs, lai gan tas nav vispārpieľemts
grāmatvedības termins un to nevajadzētu skaidrot kā alternatīvu darbības peļľai un naudas plūsmai.
2 Peļľa no saimnieciskās darbības - peļľa pirms procentiem, nodokļiem un ieľēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās
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LATTELECOM KONCERNA
VADĪBAS ZIĽOJUMS
Gada peļľa
2010. gadā Lattelecom koncerna peļľa bija LVL 19.3 miljoni, kas ir par 4.9% mazāka par iepriekšējā gada
3
rezultātu (2009. gadā – LVL 20.3 miljoni). Kapitāla atdeve (rādītājs ROCE – Return On Capital Employed)
2010. gadā bija 11,5% (2009. gadā bija 11,51%). Pašreizējā ekonomiskajā, politiskajā un tirgus vidē
Lattelecom koncerna darbības rezultāti ir uzskatāmi par veiksmīgiem.
Gada peļľa
(LVL milj.)

33.5

2004

34.7

2005

39

38.1
29.7

2006

2007

2008

20.3

19.3

2009

2010

Meitas sabiedrības
Koncerna sastāvā 2010. gadā ir notikušas nelielas izmaiľas, jo 2010. gada decembrī tika izveidota jauna
sabiedrība SIA BPO Baltic, kas 100% pieder Lattelecom meitas sabiedrībai SIA Lattelecom BPO.
2010. gada Lattelecom meitas sabiedrību darbības rezultāti:
Ieľēmumi
Peļľa
Meitas sabiedrības
LVL'000
LVL'000
SIA Citrus Solutions
17.9
0.3
SIA Lattelecom BPO
12.1
0.6
SIA Lattelecom Technology
7.8
0.1
SIA Baltijas Datoru akadēmija*
1.1
0.0
* SIA Baltijas Datoru Akadēmija ir 100% SIA Lattelecom Technology meitas sabiedrība.
Naudas plūsma
Lattelecom koncerna neto naudas ieľēmumi no saimnieciskās darbības 2010. gadā bija LVL 47,5 miljoni
(2009. gadā – LVL 55,1 miljoni). Neto naudas izlietojums no darbības ar ieguldījumiem 2010. gadā bija LVL
30,9 miljoni (2009. gadā – LVL 26,6 miljoni), kurus pamatā veido resursi, kas tika izlietoti
kapitālieguldījumiem. Neto naudas izlietojums no finansiālās darbības 2010. gadā bija LVL 15,6 miljons
(2009. gadā – LVL 27,1 miljons), kas galvenokārt skaidrojams ar dividenţu izmaksu.
Kapitālieguldījumi
Kapitālieguldījumu apjoms 2010. gadā bija LVL 31.4 miljoni (2009. gadā – LVL 27.3 miljoni). Galvenie
ieguldījumi veikti optiskā tīkla izbūvē, kā arī jauno pakalpojumu un datu tīkla attīstībā. Kopš modernizācijas
programmas sākuma 1994. gadā līdz 2010. gada beigām, kopējie kapitālieguldījumi ir sasnieguši LVL 649.9
miljonus.
Kapitālieguldījumi
(LVL milj.)

28.9

30.3

29.2

2005

2006

2007

31.4
26.9

27.3

2008

2009

15.3

2004

2010

3

Kapitāla atdeve ROCE (Return on capital employed) izteikta procentos attiecinot peļľu pirms nodokļiem pret pārskatā gadā vidēji
izmantoto kapitālu (aktīvi mīnus īstermiľa kreditori un mīnus atliktā ienākumu nodokļa saistības)
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LATTELECOM KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

PIELIKUMI 2010. GADA KONSOLIDĒTAJAM FINANŠU PĀRSKATAM
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Lattelecom Koncerna (Koncerns vai Lattelecom) galvenās darbības jomas ir fiksētā tīkla elektronisko sakaru
pakalpojumu sniegšana (balss un datu pārraides, un interneta pakalpojumi), ar informācijas tehnoloģijām
saistītie pakalpojumi, kontaktu centra pakalpojumi komercsabiedrībām un privātajiem klientiem, elektronisko
sakaru un datu pārraides iekārtu pārdošana un apkalpošana, kā arī elektronisko sakaru infrastruktūras
projektēšana, būvniecība un apkalpošana. Koncerna darbinieku skaits gada beigās bija 2 394.
Koncerna mātes sabiedrība – SIA Lattelecom (Mātes sabiedrība) ir izveidota 1992. gada 9. janvārī kā valsts
uzľēmums.1994. gada 14. janvārī Latvijas valdība un TILTS Communications AS, simtprocentīga meitas
sabiedrība TeliaSonera koncernā, nodibināja sabiedrību ar ierobeţotu atbildību Lattelecom, kur Latvijas
Republikai pieder 51% no Lattelecom pamatkapitāla, Tilts Communications AS – 49% pamatkapitāla. SIA
Lattelecom juridiskā adrese šobrīd ir Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija.
2010. gada beigās SIA Lattelecom pieder trīs meitas sabiedrības: SIA Citrus Solutions, SIA Lattelecom BPO,
SIA Lattelecom Technology. Turklāt SIA Lattelecom pastarpināti pieder SIA Baltijas Datoru Akadēmija, kas ir
SIA Lattelecom Technology 100% meitas sabiedrība, kuras pamatdarbība ir IT apmācības pakalpojumi un
SIA BPO Baltic, kas ir 2010. gada decembrī izveidota SIA Lattelecom BPO 100% meitassabiedrība, kuras
pamatdarbība ir grāmatvedības un citu procesu ārpakalpojumu sniegšana.
SIA Citrus Solutions tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 2005. gada 28. jūnijā (reģistrācijas
adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1082, Latvija). Citrus Solutions galvenais darbības veids ir elektronisko
sakaru tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi.
SIA Lattelecom BPO tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 2005. gada 11. jūlijā (reģistrācijas
adrese G.Astras 2, Rīga, LV-1082, Latvija). Lattelecom BPO pamatdarbības veids ir klientu kontaktu
apstrādes pakalpojumi un biznesa procesu ārpakalpojumu sniegšana.
2005. gada novembrī SIA Lattelecom kļuva par SIA Microlink Latvia (tagad Lattelecom Technology) vienīgo
kapitāla daļu īpašnieku. SIA Lattelecom Technology (reģistrācijas adrese Dzirnavu 16, Rīga, LV-1010,
Latvija) ir viens no vadošajiem Latvijas informāciju tehnoloģiju uzľēmumiem, kas nodrošina plaša spektra IT
risinājumus un pakalpojumus valsts un privātā sektora korporatīvajiem klientiem.
Šis konsolidētais finanšu pārskats tika izskatīts Lattelecom Padomes sēdē 2011. gada _____. martā un
apstiprināts publicēšanai šajā datumā. Īpašniekiem ir tiesības veikt labojumus šajā finanšu pārskatā.
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KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
(a) Grāmatvedības pamatprincipi
Konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaľā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS),
kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā (ES), un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā
finanšu pārskatu Interpretācijas komiteja un kuri pieľemti lietošanai ES.
Koncerna grāmatvedības politikas ir tās pašas, kas bija pielietotas iepriekšējā gadā, izľemot tos SFPS,
skaidrojumus un to izmaiľas, kuri obligāti piemērojami ar 2010. gada 1. janvāri:


Grozījumi 24. SGS, Saistīto pušu atklāšana, izdoti 2009. gada novembrī (obligāti piemērojams
periodiem, kas sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozītajā standartā tika vienkāršota prasība
par informācijas atklāšanu ar valdību saistītām organizācijām un tika izskaidrota saistīto pušu
definīcija. Koncerns ir piemērojis šo standartu ātrāk.



12. SFPIK skaidrojums Koncesijas līgumi (obligāti piemērojams ar 2008. gada 1. janvāri, kā to nosaka
Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB), bet piemērojams ar 2009. gada 1. aprīli, kā to
pieľēmusi lietošanai ES): jāpiemēro pakalpojumu koncesiju operatoriem, kas ir privātas sabiedrības,
kuras noslēgušas pakalpojumu koncesijas līgumus ar valdības vai valsts sektora sabiedrībām. Šis
SFPIK skaidro, kā uzskaitīt saistības un tiesības, kas rodas vienošanos par pakalpojumu koncesiju
rezultātā. Tā kā Koncerna sabiedrībām nav vienošanos par pakalpojumu koncesiju, šī skaidrojuma
ieviešana neietekmē Koncerna darbības rezultātus un tā finansiālo stāvokli.



15. SFPIK skaidrojums Nekustamā īpašuma celtniecības līgumi (obligāti piemērojams ar 2009. gada
1. janvāri, kā to nosaka Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB), bet piemērojams ar
2010.gada 1.janvāri, kā to pieľēmusi lietošanai ES): skaidro, ka ieľēmumi no nekustamā īpašuma
celtniecības līgumiem ir jāatzīst, atsaucoties uz līguma pabeigtības pakāpi, šādos gadījumos: līgums
atbilst 11. SGS 3. punkta būvlīguma definīcijai, līgums ir vienīgi par pakalpojumu sniegšanu saskaľā
ar 18. SGS (t.i. sabiedrībai nav jāpiegādā būvmateriāli), līgums ir par preču pārdošanu, bet 18. SGS
14. punkta ieľēmumu atzīšanas nosacījumi pastāvīgi izpildās būvlīguma izpildes laikā. Visos citos
gadījumos, ieľēmumi tiek atzīti tikai tad, kad izpildās visi 18. SGS 14. punkta ieľēmumu atzīšanas
nosacījumi (t.i. pēc būvdarbu pabeigšanas vai preču piegādes). 15. SFPIK neattiecas uz Koncerna
konsolidēto finanšu pārskatu, jo Koncerns nesniedz nekustamā īpašuma celtniecības pakalpojumus
un nebūvē nekustamā īpašuma objektus pārdošanai.



16. SFPIK skaidrojums Ārvalstu meitas sabiedrībās veikto neto ieguldījumu riska ierobežošana
(obligāti piemērojams finanšu pārskatiem par periodiem, kuri sākas 2008. gada 1. oktobrī, kā to
nosaka Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB), bet piemērojams ar 2009. gada 1.
jūliju, kā to pieľēmusi lietošanai ES): skaidro riska veidus, kurus var ierobeţot, kādā grupā riska
ierobeţošanas postenis jāiekļauj, to, vai konsolidācijas metode ietekmē riska ierobeţošanas
efektivitāti, kāda forma var būt riska ierobeţošanas instrumentam un to, kuras summas tiek
pārklasificētas no pašu kapitāla uz peļľu vai zaudējumiem, pārdodot ārvalstu meitas sabiedrību.
16. SFPIK neattiecas uz Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, jo Koncernam nav ieguldījumu
ārvalstu meitas sabiedrībās.



17. SFPIK skaidrojums Nemonetāro aktīvu nodošana īpašniekiem (obligāti piemērojams finanšu
pārskatiem par periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009.gada 1.jūlijā, kā to nosaka Starptautisko
grāmatvedības standartu padome (IASB), bet piemērojams par periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā
2009.gada 1.novembrī, kā to pieľēmusi lietošanai ES): attiecas uz neatgriezenisko nemonetāru
aktīvu nodošanu pašu kapitāla instrumentu turētājiem. Saskaľā ar šo skaidrojumu saistības izmaksāt
dividendes ir jāatzīst brīdī, kad dividendes ir pienācīgi apstiprinātas un sabiedrība vairs nevar tās
mainīt, un tās ir jānovērtē izmaksājamo aktīvu patiesajā vērtībā. Maksājamo dividenţu uzskaites
vērtību ir jāpārvērtē katrā pārskata perioda beigu datumā un izmaiľas tajā ir jāatzīst pašu kapitālā,
veicot korekcijas izmaksājamajā summā. Kad dividendes tiek izmaksātas, atšķirību starp izmaksāto
aktīvu uzskaites vērtību un maksājamo dividenţu uzskaites vērtību, ja tāda ir radusies, atzīst peļľas
vai zaudējumu aprēķinā. Tā kā skaidrojums ir piemērojams tikai sākot ar tās pieľemšanas datumu,
tas neietekmēs finanšu pārskatus par periodiem pirms tā datuma. Turklāt, tā kā skaidrojums attiecas
uz nākotnē maksājamām dividendēm, kuras ir atkarīgas no valdes/akcionāru lēmuma, nav iespējams
iepriekš noteikt tā piemērošanas ietekmi.
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 18. SFPIK skaidrojums Aktīvu pārņemšana no klientiem (obligāti piemērojams finanšu pārskatiem par
periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009.gada 1.jūlijā, kā to nosaka Starptautisko grāmatvedības
standartu padome (IASB), bet piemērojams par periodiem, kuri sākas ne ātrāk kā 2009.gada
1.novembrī, kā to pieľēmusi lietošanai ES): skaidro un sniedz vadlīnijas attiecībā uz no klientiem
pārľemtu pamatlīdzekļu posteľu vai pamatlīdzekļu iegādei vai celtniecībai saľemtas naudas uzskaiti.
Nav paredzams, ka 18. SFPIK ietekmēs Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, jo Koncernam nav
bijuši un nav aktīvi, kas atbilstu minētajiem kritērijiem.


Pārskatītais 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana (obligāti piemērojams ar 2009. gada 1. jūliju)
ievieš vairākas izmaiľas uzľēmējdarbības apvienošanas uzskaitē, kas ietekmēs uzrādītās
nemateriālās vērtības apjomu, darbības rezultātu atklāšanu par periodu, kurā notika iegāde un
turpmākos periodos. Tā kā pārskatīto standartu nav jāpiemēro attiecībā uz uzľēmējdarbības
apvienošanām, kuras notikušas pirms standarta stāšanās spēkā, ir sagaidāms, ka standarts
neietekmēs konsolidēto finanšu pārskatu saistībā ar uzľēmējdarbību apvienošanos, kuras notikušas
pirms standarta ieviešanas.



Grozījumi 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (obligāti piemērojams ar 2009. gada 1.
jūliju) - pārstrādātajā standartā termins „mazākuma līdzdalība” ir aizvietots ar „nekontrolējoša
līdzdalība” un tā definīcija ir „kapitāla ieguldījums meitas sabiedrībā, kurš nav tieši vai netieši
attiecināms uz mātes sabiedrību”. Pārstrādātajā standartā ir noteiktas izmaiľas attiecībā uz
nekontrolējošās līdzdalības uzskaiti, kontroles zaudēšanu pār meitas sabiedrību un peļľas un
zaudējumu un citu visaptverošo ienākumu sadalījumu starp kontrolējošo un nekontrolējošo līdzdalību.
Grozījumi 27. SGS neattiecas uz Koncerna darbību, jo Koncernam nav ieguldījumu meitas
sabiedrībās ar nekontrolējošu līdzdalību.



Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana - Riska ierobežošanas posteņi
(obligāti piemērojams ar 2009. gada 1. jūliju) izskaidro esošo principu piemērošanu, kas nosaka, vai
īpaši riski vai naudas plūsmu sastāvdaļas ir izmantojamas riska ierobeţošanas attiecībās. Nosakot
riska ierobeţošanas attiecības, riskiem vai to daļām ir jābūt identificējamām un ticami novērtējamām,
bet inflāciju nevar noteikt risku ierobeţošanai, izľemot retos gadījumos. Grozījumi nebija ietekmes uz
šiem pārskatiem.



Iegultie atvasinātie finanšu instrumenti - Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS. (Spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2009. gada 30. jūnijā vai vēlāk. Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS apstiprināts ES un ir spēkā
pārskata periodiem, kas sākas pēc 2009. gada 31. decembra). Grozījumos ir precizēts, ka
pārklasificējot finanšu aktīvu no "patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļľas vai zaudējumu aprēķinā"
kategorijas, ir jāizvērtē visi iegultie atvasinātie finanšu instrumenti, un, ja nepieciešams, tie jāuzskaita
atsevišķi. Grozījumiem nebija ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem.



Grozījumi 5. SFPS, Pārdošanai paredzēti ilgtermiľa aktīvi un pārtraukta darbība un sekojošie
grozījumi 1. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk.) Grozījumi
izskaidro, ka, ja sabiedrība ir apľēmusies realizēt pārdošanas plānu, kā rezultātā tā zaudēs kontroli
pār savu meitas sabiedrību, tad šādas meitas sabiedrības aktīvi un pasīvi būtu jāklasificē kā
pārdošanai turēti. Pārskatītā piemērošana būtu jāpiemēro perspektīvi no datuma, kad sabiedrība
pirmo reizi piemēroja 5. SFPS. Grozījumiem nebija ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem.



1. SFPS, Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi, pārskatīts 2008. gada
decembrī. (Spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Pārskatītais 1. SFPS
apstiprināts ES un ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas pēc 2009. gada 31. decembra).
Pārskatītais 1. SFPS nemaina iepriekšējo versiju pēc būtības, bet ir mainīta standarta struktūra ar
mērķi padarīt to vieglāk saprotamu lietotājam un vieglāk pielāgojamu izmaiľām nākotnē. Koncerns
secināja, ka pārskatītajam standartam nav nekādas ietekmes uz finanšu pārskatiem.



Garantētie nosacījumi un atcelšana, grozījumi 2. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem, kas sākās 2010.
gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi nodrošina skaidru principu maksājumu ar akcijām klasifikācijai
gan konsolidētajos, gan atsevišķajos finanšu pārskatos. Grozījumi iekļauj atsaukto 8. SFPIK un 11.
SFPIK norādījumus. Grozījumiem nebija ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem.
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 Papildus atbrīvojumi sabiedrībām, kuras pirmo reizi piemēro SFPS - Grozījumi 1. SFPS. (Spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi atbrīvo sabiedrības, kas
izmanto pilno izmaksu metodi no retrospektīvās SFPS piemērošanas naftas un dabasgāzes aktīviem,
kā arī atbrīvo sabiedrības ar spēkā esošiem nomas līgumiem no šo līgumu klasifikācijas
pārskatīšanas saskaľā ar 4. SFPIK "Noteikšana, vai darījums ietver nomu" gadījumos, kad saskaľā
ar nacionālās grāmatvedības prasībām tiktu iegūts tāds pats rezultāts. Grozījumiem nebija ietekmes
uz šiem finanšu pārskatiem.


Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi, izdoti 2009. gada aprīlī. (Grozījumi 2. SFPS,
38. SGS, 9. SFPS un 16. SFPIK, ir spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai
vēlāk; grozījumi 5. SFPS, 8. SFPS, 1. SGS, 7. SGS, 17. SGS, 36. SGS un 39. SGS ir spēkā
periodiem, kas sākas 2010.gada 1.janvārī vai vēlāk). Uzlabojumi sastāv no daţādām izmaiľām un
precizējumiem attiecībā uz šādiem standartiem un interpretācijām:
- precizējums, ka biznesa ieguldīšana kopīgi pārvaldītos darījumos un kopīgi pārvaldīto
sabiedrību dibināšana neietilpst 2. SFPS darbības jomā;
- 5. SFPS un citu standartu informācijas atklāšanas prasību precizēšana, kas attiecas uz
ilgtermiľa aktīviem (vai atsavināšanas grupu), kas klasificēti kā turēti pārdošanai vai darbības
pārtraukšana;
- prasība ziľot par kopējiem aktīviem un saistībām par katru uzrādāmo segmentu saskaľā ar
8. SFPS tikai tad, ja šādas summas regulāri tiek sniegtas galvenajam operatīvās darbības lēmumu
pieľēmējam;
- grozījumi 1. SGS, lai atļautu klasificēt noteiktas saistības, kas nokārtotas ar sabiedrības pašu
kapitāla instrumentiem kā ilgtermiľa saistības;
- izmaiľas 7. SGS - tikai izdevumi, kuru rezultātā tiek atzīts aktīvs, ir klasificējami kā
ieguldīšanas darbības naudas plūsma, atļauja klasificēt noteiktu ilgtermiľa zemes nomu kā finanšu
nomu saskaľā ar 17. SGS pat tad, ja īpašuma tiesības uz zemi nomas beigās netiek nodotas
nomniekam;
- papildus norādījumi par 18. SGS nosakot, vai sabiedrība darbojas kā principāls vai kā aģents;
- 36. SGS precizējums, ka naudu ienesošās vienības nedrīkst būt lielākas par darbības
segmentu pirms apvienošanas;
- papildināts 38. SGS par patiesās vērtības noteikšanu nemateriālajiem aktīviem, kas iegūti
uzľēmējdarbības apvienošanā;
- grozīts 39. SGS (i), iekļaujot tajā iespēju līgumus, kas varētu rasties uzľēmējdarbības
apvienošanā (ii) lai precizētu pārklasifikācijas laiku peļľai vai zaudējumiem no naudas plūsmas riska
ierobeţošanas instrumentiem, no pašu kapitāla uz peļľas vai zaudējumu aprēķinu pārskata gadā, un
(iii) norādot, ka priekšapmaksas iespēja ir cieši saistīta ar apkalpošanas līgumu, ja iespēju līguma
izmantošanas brīdī aizľēmējs atmaksā ekonomiskos zaudējumus aizdevējam;
- grozīts 9. SFPIK norādot, ka iegultie atvasinājumi līgumos, kas noslēgti kopīgi pārvaldītos
darījumos un kopīgi pārvaldītas sabiedrības dibināšanas rezultātā, neietilpst tā darbības jomā;
- un atcelti ierobeţojumi 16. SFPIK, ka riska ierobeţošanas instrumenti nedrīkst tikt turēti
ārvalstu sabiedrībā, kurai pašai tiek piemērota riska ierobeţošana.
Grozījumiem nebija ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem.

Gatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu, Koncerns nav ieviesis sekojošus SFPS un SFPS skaidrojumus,
kas vēl nav obligāti piemērojami par gadu, kas beidzās 2010. gada 31. decembrī:


9. SFPS, Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana. (Spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav apstiprināti ES.) 9. SFPS tika izdots 2009. gada novembrī
un tas aizstāj tās 39. SGS daļas, kas attiecas uz finanšu aktīvu klasifikāciju un novērtēšanu. 9. SFPS
tika tālāk grozīts 2010. gada oktobrī, lai skaidrotu finanšu saistību klasifikāciju un novērtēšanu.
Galvenās iezīmes ir šādas:
- Finanšu aktīvi tiek iedalīti divās novērtēšanas kategorijās: patiesajā vērtībā un amortizētajās
iegādes vērtībā novērtēti finanšu aktīvi. Klasifikācija ir atkarīga no sabiedrības izmantotā biznesa
modeļa, kas nosaka tās finanšu instrumentu pārvaldīšanu, un līgumā paredzētās instrumenta naudas
plūsmas pazīmēm;
- Instruments tiek novērtēts amortizētajās iegādes vērtībā, tikai, ja tas ir parāda instruments, un
ja sabiedrības biznesa modelis neparedz līgumā noteikto naudas plūsmu savākšanu, un aktīva
līgumā noteiktās naudas plūsmas atspoguļo tikai pamatsummas un procentu maksājumus (tam
piemīt tikai „vienkārša aizdevuma rakstu iezīme”). Visi pārējie parāda instrumenti ir jānovērtē
patiesajā vērtībā caur peļľas vai zaudējumu aprēķinu;
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- Visi pašu kapitāla instrumenti ir jānovērtē patiesajā vērtībā. Tirdzniecības nolūkā turēti pašu
kapitāla instrumenti ir jānovērtē patiesajā vērtībā caur peļľas vai zaudējumu aprēķinu. Visiem
pārējiem pašu kapitāla ieguldījumiem ir jāveic sākotnējā, vēlāk neatceļama, novērtēšana, lai
realizētās un nerealizētās patiesās vērtības izmaiľas atzītu caur citiem apvienotiem ieľēmumiem
nevis caur peļľas vai zaudējumu aprēķinu. Šāda novērtēšana ir jāveic katram instrumentam
atsevišķi. Dividendes ir jāuzrāda peļľas vai zaudējumu aprēķinā, ja vien tās atspoguļo ienākumus no
ieguldījumiem;
- Lielākā daļa 39. SGS klasifikācijas un novērtēšanas prasību tika pārliktas uz 9. SFPS tās
nemainot. Galvenās izmaiľas ir saistītas ar to, ka savu finanšu saistību kredītrisku izmaiľu rezultātu
sabiedrībai ir jāatspoguļo caur peļľas vai zaudējumu aprēķinu, uzrādot tās citos apvienotos
ieľēmumos;
- Koncerns pašlaik izvērtē pārskatītā standarta sekas un tā ietekmi uz Koncernu, kā arī izvērtē,
kad sākt piemērot šo standartu.


19. SFPIK, Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem (Spēkā pārskata periodiem, kuri
sākas 2010. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Šī interpretācija precizē uzskaiti, ja sabiedrība vienojas par sava
parāda noteikumu pārskatīšanu, tādējādi emitējot sava pašu kapitāla instrumentus kreditora parāda
dzēšanai. Peļľa vai zaudējumi tiek atzīti peļľas vai zaudējumu aprēķinā, salīdzinot pašu kapitāla
instrumentu patieso vērtību ar parāda uzskaites vērtību. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem 19.
SFPIK būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.



Maksājumi minimālā finansējuma prasībai - Grozījumi 14. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk). Šim grozījumam būs ierobeţota ietekme, jo tas attiecas tikai
uz tām sabiedrībām, kurām ir noteikts veidot minimālās finansējuma iemaksas fiksēta labuma pensiju
plānā. Grozījumi atceļ 14. SFPS neparedzētas sekas, kas rodas no brīvprātīgajām pensiju iemaksām,
gadījumos, kad ir noteikts minimālās finansējuma prasības. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs
būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.



Ierobeţots atbrīvojums no salīdzinošās informācijas atklāšanas saskaľā ar 7. SFPS ja SFPS finanšu
pārskati sagatavoti pirmo reizi - Grozījumi 1. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2010.
gada 1. jūlijā vai vēlāk). Esošie SFPS finanšu pārskatu sagatavotāji tika atbrīvoti no nepieciešamības
atklāt salīdzinošo informāciju pielikumos, kuru pieprasa 2009.gada marta 7. SFPS „Finanšu
instrumenti: Atklājamā informācija‟ grozījumi. Šie grozījumi 1. SFPS ļauj piemērot pārejas
nosacījumus saskaľā ar grozītajiem 7. SFPS arī, ja finanšu pārskati saskaľā ar SFPS tiek sagatavoti
pirmo reizi. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.



Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu uzlabojumi, izdoti 2010. gada maijā. (Spēkā stāšanās
datumu atšķiras katram standartam atšķiras, lielākā daļa uzlabojumu spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2011. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav apstiprināti ES). Uzlabojumi sastāv no daţādām izmaiľām
un precizējumiem attiecībā uz šādiem standartiem un interpretācijām:
- 1. SFPS tika grozīti, lai (i) ļautu izmantot iepriekšējā pamatlīdzekļa vai nemateriālā aktīva
atlikušo vērtību, kas pielietota, piemērojot iepriekšējo grāmatvedības politiku, ja šis postenis tika
izmantots darbībās, kuras regulē likmes; (ii) ļautu apstākļu izraisītu pārvērtēšanas rezultātu izmantot
kā pamatlīdzekļa vai nemateriālā aktīva domātās izmaksas (deemed costs), pat, ja pārvērtēšana tiek
veikta periodā par kuru pirmo reizi tiek sagatavoti finanšu pārskati saskaľā ar SFPS un (iii) noteiktu,
ka finanšu pārskata sagatavotājiem, kas pirmo reizi sagatavo pārskatus saskaľā ar SFPS, ir
jāpaskaidro izmaiľas grāmatvedības politikās vai 1. SFPS atbrīvojumos starp pirmajiem
sagatavotajiem starpposma pārskatiem, kas sagatavoti saskaľā ar SFPS un pirmajiem
sagatavotajiem pilna perioda pārskatiem, kas sagatavoti saskaľā ar SFPS;
- 3. SFPS tika grozīti, lai (i) noteiktu, ka mazākumakcionāru daļa, kas nav pašreizēja
līdzdalības daļa vai nepiešķir tās turētajam neto aktīvu proporcionālo daļu likvidācijas gadījumā, ir
jāvērtē patiesajā vērtībā (ja vien SFPS nenosaka citu novērtēšanas bāzi); (ii) sniegtu vadlīnijas
veicamajiem pasākumiem, kur iegādātajā uzľēmumā pastāv vienošanās maksāt ar akcijām, kas
netiek aizstātas vai arī tiek brīvprātīgi aizstātas biznesa kombinācijas rezultātā un (iii) izskaidrotu, ka
biznesa kombinācijas iespējamā atlīdzība ir jāuzskaita saskaľā ar iepriekšējo 3. SFPS versiju, ja
biznesa kombinācija notikusi pirms pārskatītā 3. SFPS spēkā stāšanās datuma (izdots 2008. gada
janvārī);
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- 7. SFPS tika grozīts lai izskaidrotu atklājamās informācijas prasības, jo īpaši (i) skaidri
uzsverot kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas savstarpējo sakarību atklājot informāciju par
finanšu risku raksturu un apjomu, (ii) izslēdzot prasību atklāt informāciju par pārskatīta finanšu aktīva
uzskaites vērtību, kas savādāk būtu kavēts vai tam būtu vērtības samazinājums, (iii) aizstājot prasību
atklāt nodrošinājuma patieso vērtību ar vispārīgāku prasību atklāt tā finansiālo efektu, un (iv)
precizējot, ka sabiedrībai ir jāatklāj uz perioda beigām turēta ierobeţota nodrošinājuma vērtība, bet
ne atskaites perioda laikā iegūtā vērtība;
- 1. SGS tika grozīts lai izskaidrotu, ka peļľa vai zaudējumi, citi apvienotie ieľēmumi, visi
apvienotie ieľēmumi, un darījumi ar īpašniekiem ir atklājami pašu kapitāla kustības pārskatā, bet citu
apvienoto ieľēmumi ienākumu analīze pa posteľiem var tikt atklāta pielikumā;
- 27. SGS tika grozīts, lai izskaidrotu pārskatītā 27. SGS pārejas grozījumus 21. SGS, 28. SGS
un 31. SGS (grozīts 2008. gada janvārī);
- 34. SGS tika grozīts, lai pievienotu papildus piemērus ar nozīmīgiem notikumiem un
darījumiem par kuriem atklājama informācija saīsinātu starpperioda finanšu pārskatos, ieskaitot
kustību patiesās vērtības hierarhijā, finanšu aktīvu klasifikācijas izmaiľas, vai izmaiľas biznesa vai
ekonomiskajā vidē, kuras ietekmē finanšu instrumentu patiesās vērtības; un
- 13. SFPIK tika grozīts, lai precizētu apbalvojuma punktu patiesās vērtības noteikšanas
principus.
Koncerns uzskata, ka grozījumiem nebūs būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem.


Atklājamā informācija - Finanšu aktīvu nodošana – Grozījumi 7. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Nav apstiprināti ES.) Grozījumos ir iestrādāta prasība sniegt
papildu informāciju par riska ietekmi, kas rodas nodotajiem finanšu aktīviem. Grozījumos ir iestrādāta
prasība atklāt informāciju, pa aktīvu klasēm aprakstot aktīva veidu un uzskaites vērtību, kā arī
iekļaujot aprakstu par riskiem un atlīdzībām tādiem finanšu aktīviem, kas ir nodoti citai sabiedrībai,
bet joprojām atrodas sabiedrības bilancē. Pielikumā ir jāatklāj informācija, kas ļautu finanšu pārskata
lietotājam saprast jebkuras ar to saistītās saistības un sakarību starp finanšu aktīvu un ar to
saistītajām saistībām. Ja finanšu aktīvs tiek izslēgts, bet sabiedrība joprojām ir pakļauta noteiktiem
riskiem vai atlīdzībām saistībā ar nodoto aktīvu, šāda informācija ir jāatklāj izskaidrojot šo risku
ietekmi. Koncerns neuzskata, ka pārskatītajam standartam ir būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.



Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana – Grozījumi 12. SGS. (Spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2012. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav apstiprināti ES.) Grozījums ievieš izľēmumu šobrīd
eksistējošā atliktā nodokļa aktīva vai saistību novērtēšanas principā, kas rodas, ieguldījumu īpašumu
novērtējot patiesajā vērtībā. Koncerns pašlaik izvērtē pārskatītā standarta ietekmi uz finanšu
pārskatiem.



Smaga hiperinflācija un noteikta datumu atcelšana, ja SFPS finanšu pārskati sagatavoti pirmo reizi –
Grozījumi 1. SFPS. (Spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Nav
apstiprināti ES.) Grozījumi atbrīvos no informācijas atklāšanas par darījumiem, kas notikuši pirms
pārejas uz SFPS, ja SFPS finanšu pārskati tiek sagatavoti pirmo reizi, un sniegs vadlīnijas
sabiedrībām, kuras darbojas smagas hiperinflācijas apstākļos, atsākot sagatavot SFPS finanšu
pārskatus vai sagatavojot SFPS finanšu pārskatus pirmo reizi. Koncerns neuzskata, ka pārskatītajam
standartam ir būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.



Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas atklāšana – Tiesību klasificēšanas jautājumi
(spēkā pārskata periodiem no 2010. gada 1.februāra vai pēc šī datuma) skaidro, kā uzskaitīt tiesības
gadījumos, kad emitētais instruments ir nominēts valūtā, kas nav emitenta funkcionālā valūta. Ja šādi
instrumenti tiek proporcionāli sniegti emitenta esošajiem akcionāriem par noteiktu naudas summu, tie
ir jāklasificē kā kapitāls pat, ja to izmantošanas cena ir noteikta valūtā, kas nav emitenta funkcionālā
valūta. Grozījumi neattiecas uz Koncerna konsolidēto finanšu pārskatu, jo Koncerns nav emitējis
šādus instrumentus.
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Konsolidētajā finanšu pārskatā ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Koncerna sabiedrību
grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta saskaľā ar Latvijas grāmatvedības likumdošanas aktiem. Konsolidētais
finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši SFPS, kā tos pieľēmusi lietošanai ES, balstoties uz sākotnējo izmaksu
novērtēšanas principu, izľemot:
 patiesajā vērtībā novērtētos finanšu instrumentus (t.sk. atvasinātos finanšu instrumentus) ar
atspoguļojumu apvienotajā ienākumu pārskatā,
 pārdošanai pieejamos finanšu aktīvus, kas tiek novērtēti patiesajā vērtībā.
Lattelecom un Koncerna meitassabiedrību funkcionālā valūta, kā arī šī konsolidētā finanšu pārskata valūta ir
Latvijas lati. Visas konsolidētajā finanšu pārskatā ietvertās summas ir izteiktas tūkstošos Latvijas latu (LVL), ja
nav norādīts citādi. Kontu atlikumi 31. decembrī atspoguļo finansiālo stāvokli attiecīgās dienas beigās.
(b) Aplēses un pieľēmumi
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadībai saskaľā ar SFPS nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un
pieľēmumiem, kas attiecas uz aktīvu, saistību, ieľēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām
saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas uz pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, ieľēmumu atzīšanu 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. Jomas, kurās vislielākajā mērā tika izmantotas vadības
veiktās aplēses un pieľēmumi ir izklāstīti turpmāk.
(i) Citu nemateriālo ieguldījumu lietderīgās lietošanas laiki
Sākotnējais lietderīgās lietošanas laiks citiem nemateriālajiem ieguldījumiem tiek veikts, izvērtēto katru
individuāli, apsverot šo aktīvu darbības periodu, tai skaitā aktīvo iegādes līgumu nosacījumus un termiľa
izbeigšanās datumus. Lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie tiek
mainīti, lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par atlikušo lietderīgās lietošanas laiku, ľemot vērā
atlikušo ekonomiski lietderīgo izmatošanas laiku un citus apstākļus.
(ii) Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki
Aktīvu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti, lai
atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par izmaiľām tehnoloģijās, par aktīvu atlikušo ekonomiski
lietderīgo izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli.
(iii) Nemateriālo ieguldījumu kapitalizācija
Izmaksas, kas tieši saistītas ar datorprogrammu produktu izveidošanu tiek atzītas par nemateriālajiem
ieguldījumiem, ja ir tehniski iespējams pabeigt nemateriālā ieguldījuma izveidošanu, ir nodoms aktīvu
izmantot vai pārdot, tas ietver nākotnē sagaidāmus ekonomiskus labumus, kas pārsniegs izmaksas un, ja ir
pietiekami resursu, lai aktīvu varētu pabeigt un izmantot.
(iv) Krājumi
Koncerns veic aplēses neto pārdošanas vērtības noteikšanai, lai aprēķinātu zaudējumus no krājumu vērtības
samazināšanās. Parasti krājumu vērtību līdz to neto realizācijas vērtībai nosaka individuāli katram postenim,
taču, ja tas nav iespējams tiek izmantota vēsturiskā pieredze attiecībā uz iespējamiem zaudējumiem no
krājumu vērtības samazināšanās
(v) Ieľēmumu atzīšana
Principi ieľēmumu atzīšanai saliktiem pakalpojumiem ir aprakstīti piezīmē (n).
(vi) Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Koncerns veido vispārējos uzkrājumus nedrošiem parādiem. Aprēķini tiek veikti balstoties uz debitoru parādu
vecuma analīzi un vadības iepriekšējo pieredzi par zaudējumiem no parādu norakstīšanas (13. piezīme).
(vii) Uzkrājumi
Uzkrājumi tiek veidoti 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.
Finanšu stāvokļa pārskatā uzkrājumi tiek atspoguļoti, iespējami precīzi nosakot to izdevumu summu, kas ir
nepieciešama, lai saistības dzēstu tādā apmērā, kādas tās ir pārskata perioda beigu datumā. Uzkrājumi tiek
izmantoti tikai attiecībā uz izdevumiem, kuriem tie sākotnēji tikuši izveidoti, un tie tiek samazināti, ja
iespējamā resursu aizplūšana vairs nav paredzama.
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Uzkrājumi restrukturizācijas izmaksām ietver darbinieku atlaišanas pabalstus, un tie tiek izveidoti periodā,
kurā Koncerns uzľemas juridiskas vai loģiskas saistības veikt šādas izmaksas.
Izmaksām, kas saistības ar Koncerna pamatdarbību, uzkrājumi veidoti netiek.
(c) Konsolidācija
(i) Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālā
Konsolidētajā finanšu pārskatā tiek iekļautas Meitas sabiedrības, kuras kontrolē Mātes sabiedrība. Par kontroli
tiek uzskatīta situācija, kad Mātes sabiedrība kontrolē vairāk kā pusi balsstiesīgā kapitāla vai citādi ir spējīga
noteikt uzľēmuma darbību. Meitas sabiedrību darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīţa
un konsolidācija tiek pārtraukta, kad Mātes sabiedrība pārstāj kontrolēt Meitas sabiedrību. Meitas sabiedrību
finanšu pārskati ir sagatavoti par tādu pašu periodu kā Mātes sabiedrībai, pielietojot atbilstošas grāmatvedības
metodes.
Meitas sabiedrību iegāde tiek uzskaitīta, izmantojot pirkšanas metodi, izľemot tās, kas iegādātas no saistītām
pusēm. Biznesa kombinācijā identificējamie iegādātie aktīvi, pārľemtās saistības un iespējamās saistības tiek
novērtētas patiesajā vērtībā iegādes brīdī. Iegādes izmaksas tiek novērtētas atdoto aktīvu, emitēto pašu
kapitāla instrumentu, radušo vai pārľemto saistību patiesajās vērtībās iegādes datumā, iekļaujot iespējamo
saistību patieso vērtību, bet tās neietver ar iegādes darījumu saistītās izmaksas tādas kā konsultāciju, juristu,
vērtēšanas un tamlīdzīgas profesionālo pakalpojumu izmaksas. Darījuma nodrošināšanas izmaksas, kas
radušās no pašu kapitāla instrumentu izdošanas, tiek atzītas pašu kapitālā; par darījuma izmaksām, kas
saistītas ar parāda vērtspapīru izdošanu, tiek samazināta to vērtība, bet pārējās iegādes darījuma
nodrošināšanas izmaksas, tiek atzītas peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
(ii) Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti saskaľā ar pašu kapitāla metodi. Tie ir ieguldījumi
sabiedrībās, kuros Koncernam ir būtiska ietekme, bet nav tiesību kontrolēt otras sabiedrības darbību, un
pieder no 20 līdz 50% balsstiesīgā kapitāla.
Ieguldījumu uzskaite pēc pašu kapitāla metodes paredz peļľas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīt Koncernam
pienākošos daļu no asociētās sabiedrības neto peļľas vai zaudējumiem, izslēdzot nerealizēto peļľu vai
nerealizētos zaudējumus no darījumiem starp Koncernu un asociēto sabiedrību Koncernam piederošo daļu
apmērā. No asociētās sabiedrības saľemtās dividendes attiecīgi samazina ieguldījumu uzskaites vērtību.
Līdzdalība asociētajās sabiedrībās Koncerna finanšu stāvokļa pārskatā tiek uzrādīta vērtībā, kas ir vienāda ar
tā daļu no asociētās sabiedrības neto aktīvu summas, iekļaujot nemateriālo vērtību, kas radusies, veicot
attiecīgos ieguldījumus. Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā Koncerna finanšu stāvokļa pārskatā tiek
klasificēti kā ilgtermiľa ieguldījumi.
(iii) Koncerna sabiedrību savstarpējo darījumu izslēgšana
Konsolidētais finanšu pārskats ietver Mātes sabiedrības un Koncerna meitas sabiedrību finanšu pārskatus par
2010. gadu. Mātes sabiedrības un Meitas sabiedrību finanšu pārskatu sagatavošanas periodi ir vienādi un sakrīt
ar kalendāro gadu. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotas vienotas grāmatvedības uzskaites politikas.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, visi Koncerna sabiedrību savstarpējie darījumi, atlikumi un nerealizētā
peļľa vai zaudējumi no darījumiem starp Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti. Nerealizētā peļľa no darījumiem ar
asociēto sabiedrību tiek izslēgta no ieguldījuma vērtības proporcionāli Koncerna līdzdalības daļai. Nerealizētie
zaudējumi tiek izslēgti līdzīgi, ja vien nav pazīmes par ieguldījuma vērtības samazināšanos.
(d) 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. Peļľa vai zaudējumi, kas radušies šo
darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas vietējā valūtā,
tiek uzskaitīti peļľas 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 peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
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Lata maiľas kurss attiecībā pret zemāk minētajām valūtām pēdējo divu gadu laikā:

USD
LTL
EEK
GBP

2010. gada
31. decembrī

2009. gada
31. decembrī

0,5350
0,2030
0,0449
0,8240

0,4890
0,2040
0,0449
0,7830

Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka ir noteikusi lata
un eiro piesaistes kursu EUR 1 = LVL 0,702804, un tas ir spēkā no 2005. gada 1. janvāra.
(e) Nemateriālie ieguldījumi
(i) Nemateriālā vērtība
Nemateriālā vērtība tiek noteikta kā starpība starp Sabiedrības iegādes cenu un neto aktīvu vērtību. Negatīvā
nemateriālās vērtības daļa tiek atzīta peļľas vai zaudējumu aprēķinā pēc tam, kad vadība ir novērtējusi, vai
visi aktīvi tika identificēti un vai visas saistības un iespējamās saistības tika pārľemtas, kā arī vai tās ir tikušas
pareizi novērtētas. Nemateriālā vērtība netiek amortizēta, bet katrā finanšu gada beigās tiek novērtēts, vai
nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. Pēc sākotnējās atzīšanas
nemateriālā vērtība tiek uzskaitīta pēc tās iegādes izmaksām, atskaitot uzkrātos zaudējumus no vērtības
samazināšanās.
(ii) Izpētes un attīstības izmaksas
Izpētes izmaksas tiek atzītas izdevumos tajā pārskata periodā, kad tās radušās. Atsevišķo projektu attīstības
izmaksas tiek kapitalizētas, ja Koncerns var pierādīt, ka ir tehniskais pamatojums tam, ka nemateriālo aktīvu,
kas radies attīstības rezultātā, ir iespējams pabeigt, lai tas būtu pieejams lietošanai vai pārdošanai, ka ir
nodoms to pabeigt un ir spēja to lietot vai pārdot, ka nemateriālais aktīvs nesīs nākotnes saimnieciskos
labumus, ir pieejami pietiekoši resursi nemateriālā aktīva pabeigšanai un var ticami novērtēt izdevumus tā
attīstības laikā. Citas attīstības izmaksas tiek norakstītas.
Pēc sākotnējās atzīšanas attīstības izmaksas tiek atzītas kā nemateriālais aktīvs tā iegādes vērtībā, atskaitot
uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Aktīvs tiek amortizēts tā
paredzamajā izmantošanas laikā. Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes,
kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies.
(iii) Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pārējos nemateriālajos ieguldījumos tiek iekļautas preču zīmes, klientu līgumi, datorprogrammu licences,
kapitalizētās projektu grupu personāla izmaksas un ar datorprogrammu ieviešanu saistītas pakalpojumu
izmaksas. Gadījumos, ja datorprogramma ir iekārtas neatľemama sastāvdaļa un tā nevar darboties bez šīs
speciālās programmas, datorprogramma tiek uzskaitīta pamatlīdzekļos.
Pārējie nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti pēc lineārās metodes to prognozēto lietderīgās izmantošanas
laikā:
Preču zīmes
Klientu līgumi
Datorprogrammas

Lietošanas laiks
gados
3–7
3–7
3–5

Pārējie 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 peļľas vai zaudējumu aprēķinā. Katrā
pārskata perioda beigu 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.
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Nemateriālo ieguldījumu veidojošo darbu, licenču iegādes izmaksas tiek sākotnēji uzkrātas datorprogrammu
izveidošanas projektos. Nododot nemateriālo ieguldījumu ekspluatācijā, iegādes vai izveidošanas vērtība tiek
pārklasificēta no datorprogrammu izveidošanas projektiem uz nemateriālajiem ieguldījumiem.
(f) Pamatlīdzekļi
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 lietošanas laiku gados:
Ēkas
Sakaru līnijas un būves
Telekomunikāciju iekārtas
Pārējie pamatlīdzekļi

Lietošanas laiks
gados
10 – 40
20 – 40
5 – 10
3–7

Zeme netiek amortizēta, jo tiek uzskatīts, ka tās lietošanas laiks ir neierobeţots.
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts vismaz vienu reizi gadā. Efekts, ko rada izmaiľas
lietderīgā lietošanas laikā, tiek iekļauts peļľas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad notikušas izmaiľas, 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 apvienotajā ienākumu pārskatā. Katrā
pārskata perioda beigu 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 naudu ienesošu vienību. Koncerna ietvaros
meitas sabiedrības tiek uzskatītas kā atsevišķas naudu nesošas vienības, kur katra no tām atspoguļo
atsevišķu biznesa līniju: Lattelecom Technology - programmatūras izstrādi, Lattelecom BPO - biznesa
procesu ārpakalpojumus un Citrus Solution - būvniecību.
Peļľa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek noteikti, salīdzinot ieľēmumus no pārdošanas ar
pamatlīdzekļu uzskaites vērtību, un tiek iekļauti saimnieciskās darbības ieľēmumos vai izdevumos. Nomātā
īpašuma uzlabojumi ir atspoguļoti pozīcijā „Zeme un ēkas” un tiek amortizēti īsākajā no ēkas lietošanas laika
vai nomas perioda.
Pamatlīdzekļu celtniecības izmaksas tiek noteiktas, balstoties uz faktiskajām piegādātāju un apakšuzľēmēju
izmaksām pārskata datumā.
Pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai domāto aizľēmumu procentu izmaksas un citas pamatdarbības
izmaksas, kas tieši attiecināmas uz pamatlīdzekļu celtniecību (darbaspēka, materiālu un citas izmaksas), tiek
kapitalizētas kā daļa no attiecīgo pamatlīdzekļu izmaksām laika periodā, kas nepieciešams īpašuma
pabeigšanai vai sagatavošanai paredzētajam pielietojumam.
Pamatlīdzekļus veidojošo darbu un iekārtu iegādes izmaksas tiek sākotnēji uzkrātas nepabeigtās
celtniecības projektos. Nododot pamatlīdzekli ekspluatācijā, iegādes vai izveidošanas vērtība tiek
pārklasificēta no nepabeigtās celtniecības uz pamatlīdzekļiem.
(g) Finanšu aktīvi
Finanšu aktīvi ietver ieguldījumus citu sabiedrību kapitālā un vērtspapīros (izľemot ieguldījumus asociētajās
sabiedrībās), debitoru parādus, naudu un tās ekvivalentus, izsniegtos aizdevumus un atvasinātos finanšu
instrumentus.
Nauda un naudas ekvivalenti ir atlikumi banku norēķinu kontos, nauda kasēs, nauda ceļā un banku depozīti,
kuru sākotnējais noguldījuma termiľš nepārsniedz trīs mēnešus.
Finanšu instrumenti tiek klasificēti atbilstoši noteiktai kategorijai: finanšu aktīvi patiesajā vērtībā, izmantojot
peļľu vai zaudējumus, aizdevumi un debitoru parādi, līdz termiľa beigām turēti ieguldījumi un pārdošanai
pieejami finanšu aktīvi, un tiek atzīti sekojoši:
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(i) Finanšu aktīvi tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā, kuru vērtības izmaiľas atspoguļo peļľas vai zaudējumu
aprēķinā, ja tie tiek turēti pārdošanai vai sākotnēji bija iegādāti ar tādu nolūku. Finanšu instrumenti tiek
novērtēti patiesajā vērtībā, ja Koncerns rīkojas ar šādiem ieguldījumiem un pieľem pirkšanas vai pārdošanas
lēmumus, balstoties uz to patieso vērtību saskaľā ar Koncerna risku vadību vai ieguldījumu stratēģiju.
Sākotnēji tieši attiecināmās darījuma izmaksas tiek iekļautas apvienotajā ienākumu pārskatā, kad tās rodas.
Šādu finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiľas tiek atzītas peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
(ii) Aizdevumi un debitoru parādi
Aizdevumi un debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti pēc patiesās vērtības, pieskaitot tieši attiecināmās darījuma
izmaksas, kas parasti ir izrakstīto rēķinu summas un turpmāk debitoru parādi tiek uzrādīti amortizētajā
iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi, atskaitot uzkrājumu nedrošiem parādiem. Uzkrājumi
atsevišķiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi, ka šo debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma. Papildus tiek veidoti vispārējie uzkrājumi, kuri aprēķināti, balstoties uz debitoru
parādu vecuma analīzi un iepriekšējo pieredzi par zaudējumiem no parādu norakstīšanas. Aizdevumi un
debitoru parādi tiek uzrādīti apgrozāmajos līdzekļos, izľemot summas, kuru atmaksāšanas termiľš pārsniedz
12 mēnešus. Šīs summas tiek uzrādītas ilgtermiľa ieguldījumos.
Zaudējumi no vērtības samazināšanās vai bezcerīgajiem parādiem tiek atzīti peļľas vai zaudējumu aprēķinā,
ja pastāv varbūtība, ka Koncerns nesaľems summas saskaľā ar līgumu nosacījumiem un izrakstītiem
rēķiniem. Zaudējumi no vērtības samazināšanās tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva uzskaites vērtību un
to atgūstamo vērtību, kas ir paredzamās nākotnes naudas plūsmu pašreizējā vērtība, par diskonta likmi
izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi. 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. Apvēršanas rezultātā radusies uzskaites summa nepārsniedz
to summu, kāda būtu bijusi amortizētā pašizmaksa, ja nebūtu atzīta vērtības samazināšanās. Apvērstā
summa tiek iekļauta peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
(iii) Līdz termiľa beigām turēti ieguldījumi
Ja Koncernam ir nodomi un iespējas turēt parādu vērtspapīrus līdz to termiľa beigām, tad tie tiek klasificēti
kā līdz termiľa beigām turēti ieguldījumi. Tie tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo
procentu metodi, atskaitot uzkrājumus no vērtības samazināšanās.
(iv) Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi tiek sākotnēji atzīti patiesajā vērtībā, pieskaitot tieši attiecināmās darījuma
izmaksas. Turpmāk tie tiek novērtēti patiesajā vērtībā un izmaiľas, kas nav zaudējumi no vērtības
samazināšanās un valūtas kursa svārstību starpības no pārdošanai pieejamiem monetāriem aktīviem, tiek
atzītas kā pārējie apvienotie ienākumi. Izslēdzot aktīvu no finanšu stāvokļa pārskata, uzkrātā peļľa vai
zaudējumi no pārējiem apvienotajiem ienākumiem tiek pārnesta uz peļľas vai zaudējumu aprēķinu.
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta tad, kad tiesības uz naudas plūsmām no finanšu aktīva beidzas vai
tās tiek nodotas un Koncerns nodod visus ar aktīvu saistītus īpašumtiesību riskus un atlīdzības.
Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka finanšu aktīvu
vērtība varētu būt samazinājusies. Finanšu aktīvu vērtība ir samazinājusies, ja pastāv objektīvi pierādījumi
tam, ka pēc sākotnējās aktīva uzrādīšanas ir iestājies zaudējumus nesošs gadījums un ka zaudējumus
nesošs gadījums atstāj iespaidu uz aktīva naudas plūsmu nākotnē, ko var ticami aplēst.
Objektīvi pierādījumi finanšu aktīva (tai skaitā kapitāla vērtspapīru) vērtības samazinājumam ietver aizľēmēja
veicamo maksājumu kavēšanos, kredīta vai avansa pārstrukturēšanu ar nosacījumiem, kādus Koncerns citos
apstākļos neapsvērtu, norādes, ka aizľēmējs vai emitents sāk maksātnespējas procesu, aktīva tirgus zudums
vērtspapīriem. Ieguldījumam kapitāla vērtspapīros nozīmīga un ilgstoša patiesās vērtības lejupslīde zem tā
izmaksām ir objektīvs vērtības samazināšanās pierādījums.
Zaudējumus no vērtības samazināšanās attiecībā uz amortizētajā pašizmaksā uzrādītiem finanšu aktīviem
aprēķina kā starpību starp to uzskaites summu un aplēsto nākotnes naudas plūsmu pašreizējo vērtību, kuru
diskontā ar sākotnējo efektīvo procentu likmi. Pārdošanai pieejama finanšu aktīva zaudējumus no vērtības
samazināšanās aprēķina, atsaucoties uz tā patieso vērtību.
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Individuāli būtisku finanšu aktīvu vērtības samazināšanos pārbauda individuāli. Atlikušie finanšu aktīvi tiek
novērtēti grupās. Novērtējot zaudējumus no vērtības samazināšanās kredītportfeļa grupā, Koncerns pielieto
vēsturiskās tendences, kas atspoguļo saistību neizpildes iespējamību, parādu atgūšanas laiku un radušos
zaudējumu summām, koriģējot tos par vadības aplēsēm par to, vai pašreizējie ekonomiskie un kreditēšanas
apstākļi liecina, ka faktiskie zaudējumi varētu būt lielāki vai mazāki, nekā liecina vēsturiskās tendences.
Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst peļľas vai zaudējumu aprēķinā. Zaudējumus no vērtības
samazināšanas atceļ, ja tos var objektīvi attiecināt uz kādu notikumu pēc šo zaudējumu atzīšanas.
(h) Finanšu saistības
Neatvasinātas finanšu saistības veido kreditoru un citi parādi un aizľēmumi.
(i) Kreditoru parādi
Kreditoru parādu summas sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, un turpmāk tiek uzrādītas amortizētajās
izmaksās, izmantojot efektīvo procentu metodi. Kreditoru parādu uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to
patieso vērtību, jo apmaksas termiľš ir salīdzinoši īss. Finanšu saistības tiek izslēgtas no finanšu stāvokļa
pārskata, kad līguma noteiktās saistības ir izpildītas, atceltas vai beigušās.
(ii) Aizľēmumi
Visi aizľēmumi tiek atzīti saľemtās atlīdzības patiesajā vērtībā, atskaitot darījuma izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz aizľēmuma iegādi. Turpmākajos periodos aizľēmumi tiek novērtēti pēc amortizētās
pašizmaksas, izmantojot efektīvo procentu metodi. Ieľēmumi vai zaudējumi tiek atzīti peļľas vai zaudējumu
aprēķinā kā procentu ieľēmumi vai izdevumi, kad saistības tiek izslēgtas no finanšu stāvokļa pārskata,
izmantojot amortizācijas procesu. Aizľēmumu daļa, kuras atmaksas termiľš pārsniedz 12 mēnešus, tiek
iekļauta ilgtermiľa saistībās.
Aizľēmumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz nepabeigta aktīva iegādi vai būvniecību, tiek kapitalizētas kā
šā aktīvu objekta izmaksas. Kapitalizējamās aizľēmumu izmaksas, kuras ir tieši attiecināmas uz kritērijiem
atbilstošā aktīva iegādi vai būvniecību, nosaka, izdevumiem par šo aktīvu piemērojot kapitalizācijas likmi.
Kapitalizācijas likme atbilst vidējām svērtām aizľēmumu izmaksām par aizľēmumiem, kas nav atmaksāti
perioda laikā.
Koncerns var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai ierobeţotu ārvalstu valūtas kursa svārstību riska
ietekmi. Atvasinātie finanšu instrumenti tiek atzīti sākotnēji patiesajā vērtībā, attiecināmās darījuma izmaksas
tiek atzītas apvienotajā ienākumu pārskatā, kad tās rodas.
(i) Nomas līgumi
Nomas darījumi, kuri pēc būtības nodod nomas ľēmējam visus riskus un atlīdzību, kas raksturīgi
īpašumtiesībām uz aktīvu objektu, tiek klasificēti kā finanšu nomas darījumi. Visi citi nomas darījumi tiek
klasificēti kā operatīvā noma.
(i) Koncerna sabiedrība ir iznomātājs
Ja Koncerna sabiedrības aktīvi tiek iesaistīti operatīvajā nomā, nomas ieľēmumi tiek ietverti peļľas vai
zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas līguma periodā. Sākotnējās tiešās izmaksas, kas radušās,
no nomas darījuma nokārtošanas, tiek iekļautas iznomātā aktīva uzskaites vērtībā un atzītas apvienotajā
ienākumu pārskatā tajā periodā, kad tiek atzīti ienākumi no nomas.
Ja Koncerna sabiedrība ir finanšu nomas devējs, sabiedrība iznomāto aktīvu atzīst finanšu stāvokļa pārskatā
kā debitoru parādu, kas vienāds ar nomas maksājumu pašreizējo vērtību. Ieľēmumus no nomas ietver
apvienotajā ienākumu pārskatā nomas līguma periodā, izmantojot konstantu periodisku procentu likmi par
prasību atlikumu.
(ii) Koncerna sabiedrība ir nomnieks
Maksājumi, kas veikti saskaľā ar operatīvās nomas līgumu, tiek ietverti peļľas vai zaudējumu aprēķinā pēc
lineārās metodes nomas līguma periodā.
Ja Koncerna sabiedrība ir finanšu nomas ľēmējs, sabiedrība ietver finanšu stāvokļa pārskatā gan
pamatlīdzekli, gan saistības zemākajā no pamatlīdzekļa patiesās vērtības nomas sākumā vai minimālo
līzinga maksājumu pašreizējās vērtības. Katrs nomas maksājums tiek sadalīts saistību samazinājumā un
finanšu maksājumā, kuru aprēķina, pielietojot pastāvīgu procentu likmi atlikušajai saistību vērtībai. Procentu
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maksājumi tiek ietverti peļľas vai zaudējumu aprēķinā nomas termiľa laikā. Nomāto pamatlīdzekli amortizē
īsākajā no nomas termiľa vai lietderīgās izmantošanas laika, kamēr ir noteikti zināms, ka Koncerns iegūs
īpašumtiesības pār nomātiem pamatlīdzekļiem nomas perioda beigās.
(j) Krājumi
Krājumi tiek vērtēti pēc zemākās no iegādes izmaksām vai aplēstās neto pārdošanas vērtības. Iegādes
vērtību nosaka, izmantojot vidējo svērto krājumu novērtēšanas metodi krājumiem, kurus var savstarpēji
aizstāt. Krājumiem, kurus nevar savstarpēji aizstāt, tiek piemērota konkrētās identifikācijas izmaksu metode.
Neto pārdošanas vērtība ir parastās uzľēmējdarbības gaitā aplēstā pārdošanas cena, no kuras atskaitītas
aplēstās pabeigšanas izmaksas un aplēstās nepieciešamās pārdošanas izmaksas.
(k) Iespējamie aktīvi un saistības
Iespējamie aktīvi netiek atzīti finanšu pārskatā, bet informācija tiek atklāta piezīmē, ja ekonomisko labumu
ieplūšana ir varbūtēja. Iespējamās saistības finanšu pārskatā netiek atzītas. Informācija par iespējamām
saistībām tiek atklāta piezīmē, izľemot gadījumus, kad ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšanas
iespēja ir niecīga.
(l) Darbinieku labumi
(i) Darbinieku īstermiľa labumi
Darbinieku īstermiľa labumi tiek atzīti izmaksās tajā pārskata periodā, kad darbinieks ir veicis darbu. Labumi
ietver algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas, prēmijas, apmaksātu atvaļinājumu un citus labumus.
(ii) Pensiju fonds
Koncerna sabiedrības ir izveidojušas noteiktu iemaksu pensiju fondu. Noteiktu iemaksu plāns ir
pēcnodarbinātības pabalstu plāns, saskaľā ar kuru sabiedrība veic noteiktas iemaksas atsevišķā fondā un tai
nebūs juridiska vai prakses radīta pienākuma veikt turpmākas iemaksas, ja fondam nav pietiekamu aktīvu, lai
finansētu visus darbinieku pabalstus par darbinieku darbu pārskata periodā un iepriekšējos periodos.
Katru mēnesi līdz 2009. gada martam AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds tiek veikti maksājumi 5,5% apmērā
no katra pensiju programmas dalībnieka darba samaksas. Maksājumi fiksēta ieguldījuma pensiju fondā tiek
uzskaitīti izdevumos tajā periodā, kad attiecīgais darbinieks ir sniedzis darba līgumā paredzētos
pakalpojumus.
Koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds akciju. Taču Koncerns ir tikai formāls tā
akcionārs, Ieguldījums pensiju fonda akciju kapitālā tika norakstīts izdevumos izveidošanas brīdī, jo tas
neatbilst aktīva atzīšanas kritērijiem un ar pensiju fonda darbību saistītie riski un ieguvumi attiecas tikai uz
pensiju plāna dalībniekiem - Koncerna darbiniekiem.
(m) Ienākuma nodokļi
Ienākuma nodokļa izmaksas ietver tekošo un atlikto nodokli. Ienākuma nodoklis tiek atzīts peļľas vai
zaudējumu aprēķinā, izľemot tos gadījumus, kur tas attiecas uz darījumiem, kas atspoguļoti pārējos
apvienotajos ienākumos vai tieši pašu kapitālā. Tādā gadījumā arī nodokļi tiek atzīti pārējos apvienotajos
ienākumos vai pašu kapitālā.
Tekošais ienākuma nodoklis ir sagaidāmā maksājamā nodokļa summa, kas aprēķināta par gada apliekamo
ienākumu, pielietojot nodokļa likmes, kas ieviestas uz pārskata perioda beigām, un jebkādas izmaiľas, kas
attiecas uz maksājamo nodokļa summu saistītas ar iepriekšējiem periodiem. Atliktais nodoklis tiek aprēķināts,
piemērojot 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 pārskata perioda beigu datumā noteiktajām nodokļu likmēm.
Atliktā nodokļa aktīvi tiek atzīti, ja pastāv liela varbūtība, ka nākotnē tiks iegūta ar nodokli apliekamā peļľa,
attiecībā pret kuru varēs izmantot atskaitāmās pagaidu starpības.
Atliktā nodokļa aktīvs tiek atzīts no pagaidu starpībām, kas saistītas ar ieguldījumiem meitassabiedrībās un
asociētās sabiedrībās, izľemot, ja mātessabiedrība var kontrolēt pagaidu starpības apvērses laiku un ir
ticams, ka tuvākajā laikā nenotiks pagaidu starpības apvērse.
Pagaidu starpības veidojas galvenokārt no pamatlīdzekļu nolietojuma un uzkrātajām saistībām.
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(n) Ieľēmumu atzīšana
Ieľēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti tad, kad būtiskākie ar īpašumtiesībām saistītie riski un atlīdzības ir
nodotas pircējam (parasti preču piegādes brīdī), atlīdzības atgūšana ir iespējama, ir iespējams ticami
novērtēt saistītās izmaksas un iespējamo preču atgriešanu, ar precēm nav nepieciešama turpmāka rīcība, kā
arī ieľēmumu apjomu ir iespējams ticami novērtēt.
Ieľēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pakalpojums tiek sniegts klientiem vai citiem
elektronisko pakalpojumu operatoriem saskaľā ar līgumā noteiktiem termiľiem un nosacījumiem. Ieľēmumi
no sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem tiek atzīti šo pakalpojumu sniegšanas brīdī, pamatojoties
uz patērēto telekomunikāciju tīkla un iekārtu lietošanas laiku. Ieľēmumi ietver maksu par tālruľa sarunām,
par kurām vēl nav izrakstīts rēķins, ciktāl tās var tikt identificētas. Ieľēmumi no ārvalstu telekomunikāciju
uzľēmumiem tiek noteikti, pamatojoties uz likmēm, par kurām ar katru no šiem uzľēmumiem ir panākta
vienošanās.
Lattelecom nereti apvieno sniegtos pakalpojumus un preces vienotā klientu piedāvājumā. Piedāvājumi jeb
komplekti var ietvert vairākus produktus. Daţkārt šādi komplekti iekļauj sākotnējo pakalpojuma instalāciju vai
aktivizāciju un fiksētu maksājumu, vai fiksētu maksājumu papildinātu ar regulāriem maksājumiem. Iekārtas
tiek uzskaitītas atsevišķi no pakalpojumiem gadījumos, ja iekārtām un pakalpojumiem katram atsevišķi
eksistē pārdošanas tirgus. Ieľēmumi starp pakalpojumiem un iekārtām tiek attiecināti balstoties uz katra
produkta patieso vērtību. Pakalpojumi par kuriem piestāda maksu pēc faktiskā patēriľa, netiek iekļauti
ieľēmumu sadalījumā.
Sniedzot norēķinu pakalpojumus, trešo personu vārdā iekasētās summas netiek atzītas par ieľēmumiem,
ieľēmumos tiek atzīta maksa par norēķinu pakalpojumu sniegšanu. Ieľēmumi, kas gūti no priekšapmaksas
zvanu un datu pārraides karšu pārdošanas, tiek atzīti pakalpojuma sniegšanas periodā, nevis pārdošanas
brīdī.
Gadījumos, kad ieľēmumi gūti, pārdodot preces vai pakalpojumus, Koncerns atzīst ieľēmumus, balstoties uz
klientiem izsniegtajos rēķinos uzrādītajām summām, atskaitot pievienotās vērtības nodokli, savukārt,
gadījumos, kad tiek nopelnīta komisijas nauda - tiek atzīta neto ieturētā summa (t.i., no klientam izsniegtajā
rēķinā uzrādītās summas tiek atskaitīta pakalpojuma sniedzējam samaksātā summa).
Ieľēmumi no ilgtermiľa līgumiem tiek atzīti, izmantojot līgumdarba izpildes apjomu procentos pārskata
perioda beigu datumā. Ilgtermiľa līgumi tiek noslēgti, piemēram, par elektronisko sakaru tīkla izbūvi un
datorprogrammas izveidošanu un ieviešanu. Ja ilgtermiľa līguma rezultātu var ticami aplēst, ar šādu līgumu
saistītus ieľēmumus un izmaksas atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā attiecīgi par ieľēmumiem un
izdevumiem, ľemot vērā līgumdarba izpildes apjomu procentos pārskata perioda beigu datumā. Ja ilgtermiľa
līguma rezultātu nav iespējams ticami aplēst, ieľēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā radušās ar līgumu
saistītās izmaksas, kuras iespējams atgūt, un gaidāmo peļľu neatzīst. Ar līgumu saistītās izmaksas atzīst par
izdevumiem periodā, kurā tās radušās. Gaidāmie zaudējumi no līguma uzreiz tiek atzīti par izdevumiem
peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
Procentu ienākumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālo laika sadalījumu un ľemot vērā aktīva faktisko
ienesīgumu.
Ienākumi no līdzdalības Koncerna citu sabiedrību kapitālos (dividendes) tiek atzīti tad, kad ir noteiktas
tiesības saľemt maksājumu.
(o) Valsts dotācijas
Valsts dotācijas, kuras var saľemt kā kompensāciju par jau esošiem izdevumiem vai zaudējumiem, tiek
atzītas ienākumos tajā periodā, kurā rodas tiesības dotāciju saľemt. Papildu informācija sniegta 1. Piezīmes
5. Sadaļā.
(p) Peļľa par vienu kapitāla daļu
Peļľa par vienu kapitāla daļu ir aprēķināta, izdalot pārskata gada peļľu ar vidējo apgrozībā esošo parasto
kapitāla daļu skaitu pārskata gadā. Vidējais apgrozībā esošo parasto daļu skaits tiek koriģēts, ľemot vērā
laika svara faktoru.
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(q) Dividendes
Dividendes tiek atzītas Koncerna finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Koncerna dalībnieku pilnsapulce
apstiprina dividenţu izmaksāšanu.
(r) Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma
Finanšu pārskatā atzītās summas tiek koriģētas, ľemot vērā notikumus pēc pārskata perioda beigu datuma,
un tas par Koncernu dod papildu informāciju, kas pastāvēja uz pārskata perioda beigu sastādīšanas datumu
(koriģējošie notikumi). Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma, kuri netiek uzskatīti par koriģējošiem,
tiek atspoguļoti finanšu pārskata piezīmē, ja tie ir būtiski.
(s) Patiesā vērtība
Piemērojot Koncerna uzskaites politiku, ir nepieciešams veikt gan finanšu, gan nefinanšu aktīvu un saistību
patiesās vērtības aprēķinu. Patiesās vērtības noteikšana novērtēšanas un/vai informācijas atklāšanas
mērķiem tiek veikta, balstoties uz sekojošām metodēm. Papildus informācija par pieľēmumiem, kuri izmantoti
patiesās vērtības noteikšanā, atklāta attiecīgo aktīvu un saistību atbilstošajās finanšu pārskata piezīmēs.
(i) Pārdošanai turētie aktīvi
Pamatlīdzekļu, kas ir kā pārdošanai turētie, patiesā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz tirgus vērtību.
Pamatlīdzekļu tirgus vērtība ir prognozētā vērtība, par kuru novērtēšanas dienā aktīvu varētu apmainīt starp
nesaistītām un ieinteresētām pusēm.
(ii) Finanšu instrumenti
Īstermiľa finanšu aktīvu un saistību uzskaites vērtība aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību. Pārējo finanšu
instrumentu patiesā vērtība tiek noteikta, diskontējot prognozētās naudas plūsmas, izmantojot atbilstošas
pašreizējās tirgus procentu likmes, kas pieejamas perioda beigās. Procentus nesošiem parādiem tiek
piemērotas tirgus procentu likmes un tiek uzskaitīts, ka šo posteľu uzskaites vērtība atbilst to patiesajai
vērtībai.
(t) Nākamo periodu ieľēmumi
Koncerna aprēķinātie nākamo periodu ieľēmumi atspoguļo ilgtermiľa un īstermiľa saľemtos avansus no
pircējiem par nomas pakalpojumiem, kuri vēl nav sniegti. Nākamo periodu ieľēmumi sākotnēji tiek atzīti
saľemtās atlīdzības tagadnes vērtībā. Ieľēmumi tiek atzīti peļľas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad
pircējiem faktiski tiek sniegti nomas pakalpojumi.
(u) Klientu piesaistīšanas izmaksas
Koncerna darbiniekiem, dīleriem un aģentiem izmaksātās komisijas par privāto klientu piesaisti, ar kuriem tiek
noslēgti ilgtermiľa līgumi, Koncerns atzīst izmaksās pakāpeniski klientu līgumu darbības laikā.
(v) Risku ierobežošanas uzskaite
Tā atvasināto instrumentu patiesās vērtības spēkā esošo izmaiľu daļa, kas ir atbilstoši norādīta un uzskatīta
par naudas plūsmas risku ierobeţojošu instrumentu, tiek atzīta citos pārskata gada ienākumos. Uz neefektīvo
daļu attiecinātā peļľas vai zaudējumu daļa tiek nekavējoties atzīta peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
Pašu kapitālā uzkrātā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve tiek pārklasificēta par peļľu vai
zaudējumiem tajā periodā, kura laikā risku ierobeţotā pozīcija ietekmē peļľu vai zaudējumus (piemēram, kad
tiek realizēts tāds plānotais pirkums, kas ir pakļauts risku ierobeţošanai).
Taču, ja risku ierobeţošanai pakļautā plānotā darījuma realizācijas rezultātā rodas ne-finanšu aktīvs
(piemēram, krājumi vai pamatlīdzekļi), pašu kapitālā uzkrātā nākošo periodu peļľas vai zaudējumu daļa tiek
pārklasificēta no pašu kapitāla un iekļauta aktīva sākotnējā vērtībā. Nākošo periodu uzkrājumu summas tiek
attiecīgi atzītas vai nu par krājumu pārdoto preču pašizmaksu, vai arī pamatlīdzekļu nolietojumu.
Kad risku ierobeţošanas instruments tiek vai nu pārdots, vai ir beidzies tā termiľš, vai arī tad, ja risku
ierobeţošana neatbilst risku ierobeţošanas uzskaites kritērijiem, pašu kapitālā uzkrātā peļľas vai zaudējumu
daļa tiek atzīta vienlaikus ar plānotā darījuma atzīšanu peļľas vai zaudējumu aprēķinā. Ja ir sagaidāms, ka
plānotais darījums vairs netiks realizēts, pašu kapitālā uzkrātā peļľas vai zaudējumu daļa tiek nekavējoties
pārklasificēta no pašu kapitāla uz peļľas vai zaudējumu aprēķinu.
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UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES (turpinājums)
Lattelecom risku ierobeţošanas uzskaiti piemēro tikai tādiem darījumiem, kam ir augsta realizācijas
iespējamības pakāpe. Risku ierobeţošanas dokumentācija ietver risku ierobeţošanas instrumenta un risku
ierobeţošanai pakļautā darījuma mijiedarbības pamatprincipus; tā arī fiksē risku vadības mērķus, nosaka
risku ierobeţošanai pakļauto darījumu realizācijas stratēģiju, kā arī norāda, vai attiecīgais
risku
ierobeţošanas instruments ir pietiekami efektīvs, lai garantētu riska ierobeţošanai pakļautā darījuma naudas
plūsmas izmaiľu kontroli.
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1. PIEZĪME
IEĽĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI

Ieľēmumi no pamatdarbības pakalpojumiem:
ieľēmumi no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem (1)
ieľēmumi no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem (2)
ieľēmumi no datu, TV un interneta pakalpojumiem
Ieľēmumi no saistītiem pakalpojumiem (3)
Kopā
Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi (4)
Valsts dotācijas (5)
– atlīdzība par zaudējumiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

49 320
22 942
52 177
124 439
14 801
139 240

58 066
20 917
42 972
121 955
17 908
139 863

1 715

1 571

94
141 049

379
141 813

(1) Ieľēmumos no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem ietverti visi ieľēmumi no balss pakalpojumiem
vietējā un starptautiskā sakaru tīklā, no ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem.
(2) Ieľēmumos no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem ietverti ieľēmumi no starpsavienojumiem ar

vietējiem un ārzemju elektronisko sakaru operatoriem, pārraides tilpuma un līniju nomas.
(3) Ieľēmumos no saistītiem pakalpojumiem ietverti ieľēmumi no elektronisko sakaru un informācijas

tehnoloģiju iekārtu pārdošanas un apkalpošanas, no kontaktu centru pakalpojumiem, no telekomunikāciju
infrastruktūras būvniecības un apkalpošanas, kā arī no apmācības pakalpojumiem.
(4) Pārējos saimnieciskās darbības ienākumos tiek ietverti ienākumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas,
soda nauda par laikā nesamaksātiem klientu rēķiniem, kā arī apdrošināšanas atlīdzības.
(5) Saskaľā ar Elektronisko sakaru likumu, universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu,
universālā pakalpojuma apjomu nosaka un universālā pakalpojuma saistības (UPS) elektronisko sakaru
komersantam uzliek Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmumiem Lattelecom tika uzliktas universālā pakalpojuma saistības gan
iepriekšējos, gan 2010. gadā, gan arī 2009. gadā. Universālā pakalpojuma saistībās noteica, ka lietotājiem
jānodrošina piekļuve publiskajam fiksētajam telefonu tīklam (saistība spēkā no 2006. gada 1. oktobra) ar
iespēju saľemt vietējo, iekšzemes un starptautisko sarunu pakalpojumi, datu pārraides pakalpojumi ar
pārraides ātrumu ne mazāku kā 9 600 bit/s, jānodrošina pieeja visaptverošam abonentu sarakstam un
visaptverošam uzziľu dienestam, kā arī saistība uzturēt taksofonus.

2010. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja 2009. gada UPS kompensējamo
zaudējumu summu LVL 0.094 miljonu apmērā (par 2008. gadu - LVL 0.379 miljonu apmērā). Kompensējamā
zaudējumu summa tika aprēķināta saskaľā ar SPRK izstrādātu metodoloģiju. Apstiprinātā summa tika atzīta
ienākumos peļľas vai zaudējumu aprēķinā par 2010. gadu.
2010. gada universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radušas kompensējamās tīrās izmaksas netika
atzītas ienākumos periodā uz kuru tās attiecas, jo līdz finanšu pārskata apstiprināšanas dienai nebija
iespējams veikt precīzu UPS izpildes tīro izmaksu aprēķinu, tā kā galējais apstiprinātais kompensējamo
izmaksu apmērs ir pilnībā atkarīgs no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma.
2. PIEZĪME
MAKSA CITIEM ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Maksājumi vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Maksājumi ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

(7 511)
(8 075)
(15 586)

(10 193)
(5 713)
(15 906)
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3. PIEZĪME
PERSONĀLA IZMAKSAS

Darba alga
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pensijas – iemaksas fiksētā ieguldījuma fondā
Atlaišanas pabalsti
Citi pabalsti
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiľa ieguldījumos (8. un 9.b piezīme)
Kopā

Darbinieku skaits gada beigās
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits

2010
LVL’000

2009
LVL’000

(30 706)
(7 906)
(1 899)
(537)
(41 048)
4 615
(36 433)

(32 550)
(8 384)
(458)
(2 124)
(658)
(44 174)
4 769
(39 405)

2010

2009

2 394
2 286

2 576
2 501

4. PIEZĪME
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

Tiešās pakalpojumu izmaksas
Telpu noma, uzturēšana un komunālie pakalpojumi
Elektroniskā sakaru tīkla tehniskās izmaksas
Transporta izmaksas
Administrācijas izmaksas
Mārketinga un reklāmas izmaksas
Norēķinu izmaksas
IT izmaksas
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas
Materiālu izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiľa ieguldījumos (9.b piezīme)
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

(15 162)
(6 387)
(10 146)
(2 897)
(3 529)
(3 601)
(945)
(1 182)
(1 331)
(899)
(232)
(46 311)
982
(45 329)

(11 458)
(7 405)
(7 250)
(3 415)
(3 394)
(3 150)
(1 279)
(1 490)
(1 876)
(771)
(230)
(41 718)
1 072
(40 646)

2010
LVL’000

2009
LVL’000

85
85

404
404

5. PIEZĪME
FINANŠU IEĽĒMUMI

Procentu ieľēmumi
Kopā

Procentu ieľēmumi LVL 85 tūkstošu apmērā (2009. gadā - LVL 404 tūkstoši) gūti no nomas darījumiem un
naudas līdzekļu īstermiľa depozītiem.
FINANŠU IZMAKSAS
Procentu izmaksas:
par aizľēmumiem
Citas
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

(385)
(8)
(393)
(132)
(525)

(251)
(31)
(282)
(346)
(628)
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6. PIEZĪME
IENĀKUMA NODOKĻI

Uzľēmuma ienākuma nodokļa izmaksas
Ienākuma nodokļa korekcijas par iepriekšējiem gadiem
Atliktais ienākuma nodoklis (izmaksas)/ieľēmumi
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

(2 165)
494
(634)
(2 305)

(3 374)
306
400
(2 668)

2010. un 2009. gadā, aprēķinot uzľēmuma ienākuma nodokli par pārskata gadu, tika piemērota spēkā esošā
nodokļa likme 15%.
Grāmatvedības peļľas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu un uzľēmumu ienākuma nodokļa analīze:

Peļľa pirms nodokļiem
Aprēķinātais ienākuma nodoklis pēc 15% likmes
Nodokļu korekcijas par:
izdevumiem, kas nav atskaitāmi, nosakot apliekamo ienākumu
rezultāts no līdzdalības asociētajā uzľēmumā pēc nodokliem
ienākuma nodokļa korekcijām par iepriekšējiem gadiem
atliktā ienākuma nodokļa korekcijām par iepriekšējiem gadiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

21 625

22 927

3 243

3 439

663
(1 107)
(494)
2 305

475
(868)
(306)
(72)
2 668

2010. un 2009. gada 31. decembrī, aprēķinot atliktā ienākuma nodokli, visām pagaidu starpībām tika
piemērota 15% nodokļa likme.
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiľas:
2010
LVL’000

2009
LVL’000

Atlikums pārskata gada sākumā

(6 668)

(7 068)

Ēkas, zeme, iekārtas un nemateriālie ieguldījumi
Uzkrātās saistības
Valsts dotācijas (1. un 13. piezīme)
Atliktā nodokļa (izmaksas)/ienākumi
Atlikums pārskata gada beigās

(1 206)
586
(14)
(634)
(7 302)

(35)
492
(57)
400
(6 668)

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi un saistības ir savstarpēji izslēgti, ja pastāv juridiskas tiesības veikt pārskata
perioda ienākuma nodokļa aktīvu ieskaitu pret pārskata perioda nodokļa saistībām un ja atliktais ienākuma
nodoklis attiecas uz vienu un to pašu sabiedrību un to pašu nodokļu administrācijas institūciju.
Finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītās atliktā ienākuma nodokļa summas pēc savstarpējas izslēgšanas:

Atliktā ienākuma nodokļa aktīvi
Atliktā ienākuma nodokļa saistības
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

564
(7 866)
(7 302)

460
(7 128)
(6 668)

2010. gada 31. decembrī papildus atliktā nodokļa saistības LVL 3.217 miljonu apmērā, kuras attiecas uz
uzľēmuma ienākuma nodokļa summu no LVL 21.446 miljoniem nerealizētās peļľas no ieguldījuma asociētā
sabiedrībā (10. piezīme), netiek atzītas, jo vadībai nav nodoma pārdot līdzdalības daļas SIA Latvijas Mobilais
Telefons un ir ticams, ka tuvākajā nākotnē atliktā nodokļa starpība no ieguldījuma asociētajā sabiedrībā
nerealizēsies nodokļu izdevumos. Ieľēmumi no dividendēm, ko Lattelecom saľem no LMT ir iekļautas
neapliekamo ienākumu kategorijā, balstoties uz šobrīd spēkā esošo likumu Par uzľēmuma ienākuma
nodokli.
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6. PIEZĪME
IENĀKUMA NODOKĻI (turpinājums)
Finanšu stāvokļa pārskatā uzrādītā atliktā ienākuma nodokļa summas attiecās uz sekojošām pagaidu
starpībām, kas rodas starp aktīva vai saistību uzskaites vērtību finanšu stāvokļa pārskatā un to nodokļa bāzi:
2010
LVL’000

2009
LVL’000

(9 193)

(7 987)

2 519
(628)
(7 302)

1 933
(614)
(6 668)

2010
19 377
146 079 000
0,13

2009
20 259
146 079 000
0,14

Atgūstami vairāk kā pēc 12 mēnešiem:
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Atgūstami līdz 12 mēnešiem:
Uzkrātās saistības
Valsts dotācijas (1. piezīme un 13. piezīme)
Kopā

7. PIEZĪME
PEĻĽA PAR VIENU KAPITĀLA DAĻU
Gada peļľa (LVL „000)
Parasto kapitāla daļu skaits
Pamatpeļľa un mazinātā peļľa par vienu kapitāla daļu (LVL)

Lattelecom daļu kapitāls saskaľā ar sabiedrības statūtiem sastāv no 146 079 000 daļām ar katras daļas
nominālvērtību 1 lats. Daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Parasto kapitāla daļu turētājiem ir balsstiesības viena balss par 1 daļu, kā arī tiesības saľemt izmaksājamās dividendes un atlikušo kapitālu.
Mātessabiedrībā nav paredzama pamatkapitāla parasto daļu emisija, kuras rezultātā notiktu aprēķinā
izmantojamā daļu skaita korekcija, tādēļ koriģētās peļľas apjoms par vienu kapitāla daļu ir vienāds ar pamata
peļľu par vienu kapitāla daļu. Samaksātās dividendes 2010. gadā un 2009. gadā bija LVL 28 797 miljoni
(LVL 0,20 par vienu kapitāla daļu) un attiecīgi LVL 33 209 miljoni (LVL 0,23 par vienu kapitāla daļu).
8. PIEZĪME
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
DatorNemateKlientu
Preču programmas
riālā vērtība
līgumi
zīmes
un licences
LVL’000 LVL’000 LVL’000
LVL’000
2008. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2008. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Amortizācija
Atlikusī vērtība 2009. gada 31.
decembrī
2009. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2009. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Amortizācija
Atlikusī vērtība 2010. gada 31.
decembrī
2010. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija
Atlikusī vērtība

4 420
(4 420)
-

Datorprogrammu
izveidošana
Kopā
LVL’000 LVL’000

-

1 196
(841)
355
355
(172)
183

389
(386)
3
3
(3)
-

20 264
(16 180)
4 084
4 084
4 090
(2 010)
6 164

1 105
1 105
1 105
4 181
(4 090)
1 196

27 374
(21 827)
5 547
5 547
4 181
(2 185)
7 543

4 420
(4 420)
-

1 196
(1 013)
183

389
(389)
-

24 354
(18 190)
6 164

1 196
1 196

31 555
(24 012)
7 543

-

183
(59)
124

-

6 164
2 701
(2 215)
6 650

1 196
2 713
(2 701)
1 208

7 543
2 713
(2 274)
7 982

4 420
(4 420)
-

1 196
(1 072)
124

389
(389)
-

27 055
(20 405)
6 650

1 208
1 208

34 268
(26 286)
7 982

8. PIEZĪME
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NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI (turpinājums)
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 2010. gadā bija LVL 0,629 miljoni (2009. gadā – LVL 0,743 miljoni); skatīt 3., 4 piezīmi).
9. PIEZĪME
PAMATLĪDZEKĻI
Zeme un
ēkas
LVL’000
2008. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2008. gada 31.
decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Klasificēti kā pārdošanai turēti
Nolietojums
Atlikusī vērtība
2009. gada 31. decembrī
2009. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2009. gada 31.
decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Nolietojums
Atlikusī vērtība
2010. gada 31. decembrī
2010. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

Sakaru Elektronisko
līnijas un
sakaru
būves
iekārtas
LVL’000
LVL’000

Pārējie Nepabeigtās
pamat- celtniecības
līdzekļi
objekti
LVL’000
LVL’000

Kopā
LVL’000

27 875
(10 720)
17 155

177 852
(80 365)
97 487

241 700
(197 932)
43 768

25 383
(18 552)
6 831

16 314
16 314

489 124
(307 569)
181 555

17 155

97 487

43 768

6 831

16 314

181 555

85
(28)
(19)
(1 494)
15 699

5 541
(35)
(7 797)
95 196

13 962
(101)
(14 039)
43 590

2 430
(106)
(2 891)
6 264

23 232
(22 018)
17 528

23 232
(270)
(19)
(26 221)
178 277

27 550
(11 851)
15 699

181 683
(86 487)
95 196

244 143
(200 553)
43 590

25 691
(19 427)
6 264

17 528
17 528

496 595
(318 318)
178 277

15 699

95 196

43 590

6 264

17 528

178 277

1 194
(146)
(1 360)
15 387

11 830
(17)
(7 705)
99 304

23 994
(43)
(14 780)
52 761

3 523
(45)
(2 930)
6 812

28 692
(40 541)
5 679

28 692
(251)
(26 775)
179 943

28 092
(12 705)
15 387

193 314
(94 010)
99 304

262 789
(210 028)
52 761

26 933
(20 121)
6 812

5 679
5 679

516 807
(336 864)
179 943

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

Iegādes cena
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

2010
LVL’000

2009
LVL’000

2 414
(1 825)
589

2 542
(1 820)
722

19a piezīmē ir atspoguļota informācija par Koncerna saistībām attiecībā uz īpašuma nomas tiesībām.
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9. PIEZĪME
PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)
(b) Pašu uzľēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir daţādu uzľēmuma struktūrvienību
radītas tiešās izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumu projektiem un ir kapitalizētas, balstoties uz šajos
projektos ieguldīto stundu skaitu. Kopējā kapitalizēto izmaksu summa 2010. gadā bija LVL 4,967 miljoni
(2009. gadā – LVL 5,098 miljoni; 3., 4. un 5. piezīme).
(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. Šo pamatlīdzekļu
sākotnējā iegādes vērtība 2010. gada 31. decembrī ir LVL 75,760 miljoni (2009. gadā – LVL 68,931 miljoni).
(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu
Īpašumtiesības uz Mātes sabiedrības nekustamā īpašuma objektiem – zemi un ēkām – 2010. gada
31. decembrī zemesgrāmatā bija reģistrētas 91% apmērā (2009. gadā – 91%) no kopējā Mātes sabiedrībai
piederošā zemes un ēku objektu skaita. Pārējie vēl nereģistrētie objekti atrodas dokumentu reģistrācijai
zemesgrāmatā sagatavošanas procesā nepietiekamas tehniskās dokumentācijas dēļ. Pagaidām nereģistrētie
objekti pie SIA Lattelecom izveidošanas bija Valsts mantiskā ieguldījuma pamatlīdzekļu sastāvdaļa.
10. PIEZĪME
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS
2010
LVL’000

2009
LVL’000

Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā

22 881

30 615

Daļa no asociētās sabiedrības peļľas pirms nodokļiem
Daļa no asociētās sabiedrības nodokļiem
Daļa no asociētās sabiedrības peļľas pēc nodokļiem
Saľemtās dividendes
Uzskaites vērtība pārskata gada beigās

8 537
(1 154)
7 383
(6 028)
24 236

7 245
(1 455)
5 790
(13 524)
22 881

SIA Lattelecom pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla. 2010. un 2009. gadā
nekādas pārmaiľas līdzdalībā nav notikušas.
LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenie darbības veidi ir mobilo sakaru pakalpojumu
sniegšana (20. piezīme).
2010
LVL’000

2009
LVL’000

Apvienotais ienākumu pārskats
Ieľēmumi
Gada peļľa

134 101
32 100

151 116
25 177

Finanšu stāvokļa pārskats
Ilgtermiľa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Aktīvi kopā

101 248
26 339
127 587

104 270
23 429
127 699

Pašu kapitāls
Ilgtermiľa kreditori
Īstermiľa kreditori
Pašu kapitāls un saistības kopā

105 371
3 777
18 439
127 587

99 482
4 071
24 146
127 699

LMT finanšu pārskatu kopsummas (koncerns)
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11. PIEZĪME
ILGTERMIĽA DEBITORU PARĀDI
Summa LVL 0,295 miljoni ietver LVL 0,286 miljonus ilgtermiľa debitoru parādus ar atmaksas termiľu līdz 3
gadiem (2009. gadā – LVL 0,683 miljoni) , kā arī ilgtermiľa debitoru parādus LVL 9 tūkstošus (2009. gadā –
LVL 15 tūkstošus) no finanšu nomas 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 īstermiľa debitoru parādos (13. piezīme).

Bruto ieguldījums finanšu nomā
Nenopelnītie finansēšanas ienākumi
Neto ieguldījums finanšu nomā:
- ilgtermiľa daļa
- īstermiľa daļa

2010
LVL’000
31
(2)
29
9
20

2009
LVL’000
176
(17)
159
15
144

2010
LVL’000

2009
LVL’000

2 318
2 845
5 163

1 980
1 639
3 619

12. PIEZĪME
KRĀJUMI

Kabeļi, vadi un citi materiāli
Preces pārdošanai
Kopā

Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās:
Atlikums 2009. gada 1. janvārī
Uzkrāts peļľas vai zaudējumu pārskatā 2009.gadā
Norakstīts
Atlikums 2009. gada 31. decembrī

LVL’000
96
38
(5)
129

Uzkrāts peļľas vai zaudējumu pārskatā 2010.gadā
Norakstīts
Atlikums 2010. gada 31. decembrī

132
(22)
239

13. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI

Pircēju un pasūtītāju parādi
Valsts dotācijas (1. piezīme)
Citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju parādi
Uzkrātie ieľēmumi
Citi debitoru parādi
Finanšu līzings – līdz 1 gadam (11. piezīme)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

6 489
4 185
3 319
3 973
1 284
20
(4 461)
14 809

7 127
4 092
4 652
4 032
1 158
144
(4 520)
16 685
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13. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI (turpinājums)
Izmaiľas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem:
Individuālie
uzkrājumi
LVL’000

Vispārējie
uzkrājumi
LVL’000

Kopā
LVL’000

Atlikums 2009. gada 1.janvārī
Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2009. gada 31. decembrī

2 821
1 436
(629)
3 628

530
440
(78)
892

3 351
1 876
(707)
4 520

Pārskata gadā izveidotie uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2010. gada 31. decembrī

1 115
(1 277)
3 466

216
(113)
995

1 331
(1 390)
4 461

Debitoru parādu vecuma analīze 31. decembrī:
2010
Bruto
LVL’000
Nav kavēti
Kavēti:
mazāk kā 30 dienas
30-90 dienas
90-180 dienas
180-365 dienas
vairāk kā 365 dienas
Kopā

Neto
LVL’000

2009
Bruto
LVL’000

Neto
LVL’000

12 789

12 789

14 205

14 205

1 315
374
267
220
4 305
19 270

1 295
329
148
131
117
14 809

1 334
670
571
261
4 164
21 205

1 311
614
423
127
5
16 685

Debitoru parādu vidējais apmaksas termiľš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem
telekomunikāciju uzľēmumiem 30 dienas, telekomunikāciju pakalpojumu klientiem 15 dienas.
14. PIEZĪME
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI

Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermiľa banku depozīti
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

1 789
2 247
4 036

2 264
831
3 095

2010. gada 31. decembrī īstermiľa depozītu bankās vidējā svērtā gada procentu likme bija 0,57% un vidējais
termiľš – 60 dienas (2009. gadā - attiecīgi 0,52% un 19 dienas). Izmaiľas procentu likmēs ir skaidrojamas ar
vispārējām procentu likmju izmaiľām finanšu tirgū.
15. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEĽĒMUMI
Summa LVL 4,224 miljoni (2009. gadā – LVL 5,028 miljoni) ietver saľemtos avansa maksājumus no
klientiem par ilgtermiľa kabeļu tilpuma nomas tiesībām. Avansa maksājumu īstermiľa daļa LVL 1,098
miljonu (2009. gadā – LVL 1,389 miljoni) vērtībā iekļauta īstermiľa nākamo periodu ieľēmumos
(18. piezīme).

No 1 līdz 5 gadiem
No 5 gadiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

3 121
1 103
4 224

2 923
2 105
5 028
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16. PIEZĪME
KREDITORU PARĀDI

Parādi piegādātājiem un darbuzľēmējiem
Parādi citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Parādi piegādātājiem par kapitālieguldījumiem
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējie kreditori un uzkrātās saistības
Kreditoru parādi kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

5 129
2 089
2 184
3 037
8 133
20 572

5 504
3 508
1 203
2 937
7 133
20 285

Kreditoru parādu vidējais apmaksas termiľš ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem ir 45
dienas, vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un pārējiem piegādātājiem - 30 dienas.
* Pozīcijā "Pārējie kreditori un uzkrātās saistības" ir iekļautas uzkrātā atvaļinājumu nauda, prēmijas un
atlaišanas pabalsti, kas 2009. gada Finanšu pārskatā bija nekorekti uzrādīti atsevišķā pozīcijā "Uzkrājumi"
un veidoja LVL 2 880 000.
17. PIEZĪME
AIZĽĒMUMI
Īstermiľa aizľēmumi no bankām

2010
LVL’000
20 387

2009
LVL’000
7 155

2010. gada 31. decembrī aizľēmumi no bankām bija izmantoti latu un eiro valūtā. Izmantoto kredītlīniju
vidējā svērtā procentu likme bija 1,56% (2009. gadā – attiecīgi 5,850%).
2010. gada 31. decembrī bija izmantotas sekojošas kredītlīnijas:
LVL 11,41 miljonu apmērā no AS Swedbank, LVL 1 miljonu apmērā no AS DnB Nord banka un EUR 11,35
miljonu apmērā no AS Danske banka.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi:
Ar termiľu līdz 1 gadam
Ar termiľu ilgāku par vienu gadu

2010
LVL’000

2009
LVL’000

18 028
6 079

15 866
24 149

Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiľu līdz vienam gadam ir LVL 11 miljonu kredītlīnija no AS SEB
banka un EUR 10 miljonu kredītlīnija no Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiľu ilgāku par vienu gadu ir EUR 20,0 miljonu kredītlīnijas no
Danske Bank A/S filiāle Latvijā neizmantotā daļa EUR 8,65 miljonu apmērā.
Lattelecom aktīvi nav ieķīlāti kā aizľēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums.
18. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEĽĒMUMI UN KLIENTU AVANSA MAKSĀJUMI

Klientu avansa maksājumi
Nākamo periodu ieľēmumi
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

2 226
1 649
3 875

1 542
1 514
3 056

Īstermiľa nākamo periodu ienākumi ietver iepriekš apmaksātās īstermiľa tiesības nomāt kabeļu kapacitāti
1,098 miljonu LVL apmērā (2009. gadā – 1,389 miljoni LVL). Pārējie nākamo periodu ienākumi veido 0,551
miljonus LVL (2009. gadā – 0,125 miljoni LVL).
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19. PIEZĪME
ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
(a) Kapitālieguldījumu un krājumu saistības
Iekārtu, datorprogrammu un krājumu iegādes darījumi, par kuriem ir noslēgti līgumi (bet faktiskais izpildījums
nav noticis un tādēļ saistībās finanšu pārskatā tie nav ietverti) ir LVL 2,293 tūkstoši apjomā (2009. gadā - LVL
3,053 tūkstoši).
(b) Operatīvās nomas saistības
Koncernam kā operatīvās nomas ľēmējam ir noslēgti līgumi par telpu, datoru un automašīnu nomas
tiesībām. Kopējie nomas izdevumi 2010. gadā bija LVL 1,631 miljoni (2009. gadā – LVL 2,397 miljoni).
2010. gada 31. decembrī minimālais saistību apjoms neatsaucamos īpašuma nomas darījumos bija šāds:

Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

211
4
215

319
319

20. PIEZĪME
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM
TILTS Communications AS pieder 49% no SIA Lattelecom emitētā parasto daļu kapitāla.
Uzľēmumam TeliaSonera AB pieder 100% no TILTS Communications AS, tādējādi netiešā veidā tam pieder
49% no SIA Lattelecom daļu kapitāla. TeliaSonera AB pieder arī 49% no SIA Latvijas Mobilais Telefons daļu
kapitāla.
Latvijas Republikai pieder kontrolējošā daļa 51% no SIA Lattelecom emitētā parasto daļu kapitāla. Parastie
tirdzniecības darījumi ar Latvijas valdību, ministrijām un aģentūrām, kā arī darījumi ar valsts kontrolētiem
uzľēmumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas standarta noteikumi un nosacījumi un
kuri neveido būtisku attiecīgā darījuma veida daļu, nav uzskatāmi par darījumiem ar saistītām personām.
SIA Latvijas Mobilais Telefons (SIA Lattelecom pieder 23% kapitāla daļu) ir SIA Lattelecom asociētā
sabiedrība no 1997. gada jūnija (10. piezīme).
Lattelecom koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (Pensiju fonds) akciju. Tomēr
Lattelecom ir tikai formāls tās akcionārs, jo viss no Pensiju fonda darbības izrietošais risks un ienākumi pieder
Lattelecom darbiniekiem – Pensiju programmas dalībniekiem.
SIA Lattelecom būtiskie darījumi ar saistītajām sabiedrībām ir šādi:
(a) Ieľēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

Asociētā sabiedrība
Mātes sabiedrība
Pensiju Fonds

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

2010
LVL’000

2009
LVL’000

3 042
3 322
11
6 375

4 095
3 412
13
7 520

2010
LVL’000

2009
LVL’000

2 639
705
3 344

4 129
1 379
5 508

(b) Saľemto preču un pakalpojumu izmaksas

Asociētā sabiedrība
Mātes sabiedrība

(mobilā tālruľa pakalpojumi, starpsavienojuma maksa)
(starptautisko sakaru plūsma, daţādi pakalpojumi)

45

LATTELECOM KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
20. PIEZĪME
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (turpinājums)
(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi
Saistīto sabiedrību debitoru parādi:
Asociētā sabiedrība
Mātes sabiedrība

Kreditoru parādi saistītajām sabiedrībām:
Asociētā sabiedrība
Mātes sabiedrība

2010
LVL’000

2009
LVL’000

537
501
1 038

522
797
1 319

371
63
434

280
98
378

2010
LVL’000
1 391
36
87
1 514

2009
LVL’000
1 798
30
59
25
1
1 913

(d) Vadības atalgojums
Atlīdzība par darbu
Uzkrātās prēmijas
Uzkrātā atvaļinājuma nauda
Iemaksas fiksēta ieguldījuma pensiju fondā
Pārējie labumi
Kopā

Padomes locekļiem, uzľēmuma direktoriem, viľu ģimenes locekļiem vai viľu pārvaldīšanā esošiem
uzľēmumiem daļas vai daļu opciju līgumi Lattelecom nepieder.
21. PIEZĪME
FINANŠU RISKU VADĪBA
Finanšu riskus saistībā ar Koncerna likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu partneru
kredītrisku Koncernā centralizēti pārvalda Lattelecom.
Koncerna ikdienas darbība izraisa galvenokārt ārvalstu valūtas kursa un kredītprocentu likmju svārstību risku,
kas var tieši ietekmēt uzľēmumu darbības rezultātus un grupas uzľēmumu finanšu situāciju. Koncerns
ierobeţo ar ārvalstu valūtas kursu un procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas
pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, nepieciešamības gadījumos izmantojot arī atvasinātos finanšu
instrumentus. Finanšu riskus ierobeţojošie pasākumi tiek veikti, lai sekmētu Koncerna saimniecisko darbību,
un Koncerns neveic nekādus spekulatīvus darījumus, kuri varētu palielināt valūtas vai procentu likmju risku
(a) Likviditātes risks
Koncerna naudas līdzekļu pārvaldes politika paredz nodrošināt pietiekamu Koncerna likviditāti, kā arī tā spēju
finansēt savu darbību bez jebkādiem finansējuma ierobeţojumiem. Finansējuma un likviditātes risks tiek
samazināts, diferencējot aizľēmumu portfeļa saistību izpildes termiľus un saglabājot elastību finansējumā,
nodrošinot kredītlīniju pieejamību. Vadība uzskata, ka Grupas saimnieciskās darbības naudas plūsma, tai
pieejamais ilgtermiľa finansējums un iespēja pagarināt kredītlīniju termiľus arī turpmāk nodrošinās
nepieciešamo likviditāti.
Lattelecom ir pieejamas sekojošas kredītlīnijas:
a) EUR 20,00 miljonu apmērā no AS Danske banka līdz 2012. gada jūlijam;
b) EUR 10,00 miljonu apmērā no Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāles līdz 2011. gada jūlijam;
c) LVL 10,00 miljonu un LVL 1,00 miljonu apmērā no AS SEB banka līdz 2011. gada jūlijam un augustam;
d) LVL 10,00 miljonu un LVL 1,00 miljona apmērā no AS Swedbank līdz 2011. gada jūlijam un augustam;
e) LVL 1,00 miljonu apmērā no AS DnB Nord banka līdz 2011. gada novembrim.
2010. gada 31. decembrī bija izmantotas sekojošas kredītlīnijas:
LVL 11,41 miljonu apmērā no AS Swedbank (kredītlīnija tiek izmantota saskaľā ar Grupas Konta līguma
nosacījumiem) un LVL 1,00 miljonu apmērā no AS DnB Nord banka un EUR 11,35 miljonu apmērā no AS
Danske banka.
2010. gada 31. decembrī Lattelecom nebija izmantojis sekojošas kredītlīnijas LVL 11 miljonu kredītlīnija no
AS SEB banka un EUR 10 miljonu kredītlīnija no Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles.
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21. PIEZĪME
FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums)
Tabulā ir uzrādīti finanšu saistību līgumos noteiktie dzēšanas termiľi:
2010. gada 31. decembrī

Kopā
LVL’000

< 6m.

6-12m.

LVL’000

LVL’000

>12 m.
LVL’000

Finanšu saistības
Parādi piegādātājiem
Īstermiľa aizľēmumi

14 520
20 387

14 360
20 387

-

160
-

Kopā

34 907

34 747

-

160

2009. gada 31. decembrī

Kopā
LVL’000

< 6m.

6-12m.

LVL’000

LVL’000

>12 m.
LVL’000

Finanšu saistības
Parādi piegādātājiem
Īstermiľa aizľēmumi

14 708
7 155

14 468
7 155

-

240
-

Kopā

21 863

21 623

-

240

(b) Valūtas risks
Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa valūtas kursa svārstības. Koncerna
politika ir ierobeţot valūtas kursu svārstību neto risku attiecībā uz skaidri zināmajiem un gaidāmajiem
darījumiem ārvalstu valūtā. Būtiskiem pamatlīdzekļu un krājumu iegādes darījumiem ar augstu ticamības
pakāpi tika piemērota risku ierobeţošanas uzskaite, tādēļ ar šiem darījumiem saistītais pārvērtēšanas
rezultāts tika iekļauts pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, taču pārējiem darījumiem, kas nekvalificējas risku
ierobeţošanas uzskaitei, pārvērtēšanas rezultāts tika iekļauts peļľas vai zaudējumu aprēķinā.
Norēķinos ar ārvalstu biznesa partneriem dominējošā valūta ir eiro. Gatavojoties Latvijas pilntiesīgai dalībai
Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka ir noteikusi lata un eiro piesaistes kursu EUR 1 =
LVL 0,702804. Kopš 2005. gada 1. janvāra Latvijas Banka vienpusēji nodrošina lata un eiro valūtas maiľas
kursa svārstības +/- 1% robeţās no noteiktā piesaistes kursa. Pateicoties lata piesaistei eiro un salīdzinoši
sabalansētajai saimnieciskās darbības naudas plūsmai ārvalstu valūtās, Koncerns nav pakļauts nozīmīgam
valūtas kursa svārstību riskam attiecībā uz EUR un USD.
Sekojošā tabula parāda valūtas kursa svārstību ietekmi (jūtīgumu), ja pārējie mainīgie saglabājas nemainīgi:
2010. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Parādi piegādātājiem
Īstermiľa aizľēmumi
Neto finanšu stāvokļa pārskata finanšu aktīvi/
(saistības
Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss
pieaug/ (samazinās) pret LVL par 10%
Ietekme uz rezultātu, ja EUR kurss pieaug/
(samazinās) pret Latvijas Bankas noteikto
EUR/LVL piesaistes kursu par 1%

Kopā
LVL’000

LVL
LVL‟000

4 036
14 820
(14 520)
(20 387)
(16 051)

1 320
11 970
(11 785)
(12 408)
(10 903)

EUR
LVL‟000
288
2,466
(1,955)
(7,979)
(7,180)

USD
LVL‟000

Citas
LVL‟000

2 376
63
(719)
1,720

52
321
(61)
312

172/(172)

31/(31)

72/(72)
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2009. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Parādi piegādātājiem
Īstermiľa aizľēmumi
Neto finanšu stāvokļa pārskata finanšu aktīvi/
(saistības)
Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss
pieaug/ (samazinās) pret LVL par 10%
Ietekme uz rezultātu, ja EUR kurss pieaug/
(samazinās) pret Latvijas Bankas noteikto
EUR/LVL piesaistes kursu par 1%

Kopā

LVL

EUR

USD

Citas

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

3 095
17 040
(14 708)
(7 155)

42
14 735
(11 933)
(7 154)

1 931
1 943
(2 193)
(1)

929
31
(317)

193
331
(265)

(1 728)

(4 310)

1 680

643

259

64/(64)

26/(26)

17/(17)

(c) Procentu likmju risks
Koncerna finansējuma avotus veido galvenokārt pašu kapitāls, naudas ieľēmumi no saimnieciskās darbības
un mazākā mērā arī aizľēmumi. Koncerns ir pakļauts procentu likmju svārstību riskam, tā kā aizľēmumi no
bankām un pieejamie kredītresursi ir ar mainīgām procentu likmēm, kas tiek fiksētas galvenokārt uz 1
mēneša periodu.
2010. gada 31. decembrī Koncerna izmantoto aizľēmumu apjoms bija LVL 20,39 miljoni (skat. 17. piezīmi).
Pieľemot, ka nākamajos 12 mēnešos aizľēmumi saglabāsies 2010. gada līmenī, 2010. gada 31. decembrī
piemērotās aizľēmumu procentu likmes pieaugums par vienu procentpunktu sastādītu procentu maksājumu
izmaksu pieaugumu par 223 tūkstošiem.
2009. gada 31. decembrī Koncerna izmantoto aizľēmumu apjoms bija LVL 7,2 miljons.
2010. gadā bankās izvietotajiem depozītiem bija fiksētas procentu likmes, un depozītu termiľš nepārsniedza
trīs mēnesi (14. piezīme).
(d) Kredītrisks
Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj Koncernu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt
ir pircēju un pasūtītāju parādi (11., 13. piezīme), naudas līdzekļi un īstermiľa depozīti bankās (14. piezīme).
Šo finanšu instrumentu uzskaites vērtība atspoguļo Koncerna maksimālo kredītrisku. Koncerna politika
nodrošina to, ka preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem ar atbilstošu kredītvēsturi. Kredītrisks attiecībā
uz pircēju un pasūtītāju parādiem ir ierobeţots uzľēmumu 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 finanšu institūcijas ar atbilstošu kredītreitingu. Koncerns stingri uzrauga un
ierobeţo kredītrisku, kāds Koncerna uzľēmumiem ir pieļaujams ar katru atsevišķu finanšu institūciju.
Koncerns nav pakļauts ievērojamai kredītriska koncentrācijai.
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiľa un ilgtermiľa), kas ir finanšu
instrumenti, pēc ģeogrāfiskā izvietojuma:

Latvija
Zviedrija
Kanāda
Lietuva
ASV
Citi
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

16 031
348
257
387
64
2 194
(4 461)
14 820

17 726
611
571
467
455
1 730
(4 520)
17 040
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Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiľa un ilgtermiľa), kas ir finanšu
instrumenti, pēc klienta tipa:

Privātuzľēmumi
Privātpersonas
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

2010
LVL’000

2009
LVL’000

16 048
3 233
(4 461)
14 820

18 472
3 088
(4 520)
17 040

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem :
2010
Bruto
LVL’000
Nav kavēti:
Debitoru parādi
Ilgtermiľa debitoru parādi
Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermiľa banku depozīti
Kopā
Kavēti:
Debitoru parādi
Kopā

Neto
LVL’000

2009
Bruto
LVL’000

Neto
LVL’000

12 505
295
1 789
2 247
16 836

12 505
295
1 789
2 247
16 836

13 862
698
2 264
831
17 655

13 862
698
2 264
831
17 655

6 481

2 020

7 000

2 480

23 317

18 856

24 655

20 135

22. PIEZĪME
KAPITĀLA RISKA VADĪBA
Lattelecom Koncerna mērķis ir nodrošināt pēc iespējas lielāku atdevi no kapitāla uzľēmumu daļu turētājiem
un, uzturot spēcīgu kapitāla struktūru, saglabāt kreditoru, klientu un tirgus dalībnieku uzticamību un
nodrošināt biznesa attīstību nākotnē. Koncerns kapitāla vadību veic, pārraugot kapitāla atdeves (ROCE –
Return On Capital Employed) rādītāju. Mātes sabiedrības Padome nosaka noteiktus mērķus attiecībā uz
ikgadējiem kapitālieguldījumu izdevumiem un padomei tiek sniegtas regulāras atskaites par
kapitālieguldījumu izlietojumu progresu.
Koncerna kapitāla atdeves ROCE rādītāja mērķis 2010. gadam bija 10,3%, kamēr faktiskais rādītājs
sasniedza 11,5% (2009. gadā – 11,51. Faktiskie kapitālieguldījumi tika veikti LVL 31,4 miljonu apjomā (2009.
gadā - LVL 27,3 miljoni), kas ir 99% no plānotajiem kapitālieguldījumu izdevumiem 2010. gadam - LVL 31,75
miljoniem.
Koncerna pieeja kapitāla riska vadībai gada laikā netika mainīta. Mātes sabiedrībai un meitas sabiedrībām
nav nekādas ārēji noteiktas kapitāla prasības.
23. PIEZĪME
PATIESĀ VĒRTĪBA
Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības kopā ar to uzskaites vērtībām, kas uzrādītas finanšu stāvokļa
pārskatā, ir sekojošas:
2010
LVL’000

Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi, neto
Parādi piegādātājiem
Īstermiľa aizľēmumi

Uzskaites
vērtība
4 036
14 820
(14 520)
(20 387)

2009
LVL’000
Patiesā
vērtība
4 036
14 820
(14 520)
(20 387)

Uzskaites
vērtība
3 095
17 040
(14 708)
(7 155)

Patiesā
vērtība
3 095
17 040
(14 708)
(7 155)

2010. gada 31. decembrī visi Koncerna finanšu aktīvi un saistības ir uzrādītas amortizētajā pašizmaksā.
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24. PIEZĪME
NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz finanšu pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši
nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā
finanšu pārskatā.
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