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VADĪBAS ZIŅOJUMS
SIA Lattelecom valde sniedz vadības ziņojumu un konsolidētos finanšu pārskatus par Lattelecom Koncerna
(turpmāk tekstā - Lattelecom) saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī.
PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU
2012. gads Lattelecom aizvadīts sekmīgi, jo arī šajā gadā Lattelecom strādāja, lai kļūtu par klienta pirmo
izvēli. Turpinoties lēnai, bet mērenai ekonomikas izaugsmei Latvijā, attīstījās arī Lattelecom piedāvātie
pakalpojumi - tika uzlaboti jau esošie, kā arī tika izstrādāti un ieviesti pavisam jauni.
2012. gadā personāla atlases uzņēmuma WorkingDay Latvia pētījumā Lattelecom atzīts par otro iekārotāko
darba devēju Latvijā, kas ir apliecinājums tam, ka Lattelecom ir stabils uzņēmums ar augstu reputāciju.
Lattelecom televīzijas pakalpojumi 2012. gadā kļuva arvien populārāki, un gada beigās maksas abonentu
skaits sasniedza nepilnus 260 tūkstošus. Pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, ir pieaugoša interese pēc tā saucamā
nelineārā satura - lietotājs izvēlas skatīties, ko vēlas, kur vēlas un kad vēlas, un uz jebkuras iekārtas. Līdz ar
to veiksmīgi attīstījies Lattelecom televīzijas 4 ekrānu koncepts, šī gada pavasarī piedāvājot Lattelecom
televīziju skatīties arī uz mobilajām iekārtām – viedtālruņiem un planšetdatoriem.
Lattelecom televīzijas jaunākajam pakalpojumam – Lattelecom Interneta TV 2012. gadā būtiski uzlabota
funkcionalitāte. Lietotājiem kopumā pieejami jau 30 TV tiešraižu kanāli un vairāk kā 560 filmas video nomā.
Pievienota arī arhīva funkcija, ļaujot lietotājiem skatīties 5 populārākos Latvijas kanālus vēl 5 dienas pēc
raidījuma beigām. Sākot ar novembri, Interneta TV pircējiem pieejams arī ē rtāks norēķinu veids automātiskais maksājums. Interneta TV 2012. gadā nodrošinājusi ne vien vasaras Olimpisko spēļu tiešraidi
(cīņu par bronzas medaļu pludmales volejbolā, kurā piedalījās Latvijas komanda, noskatījās 25 tūkstoši
Lattelecom Interneta TV skatītāju), bet arī vairākas citas ekskluzīvas pasākumu tiešraides – UEFA Eiropas
čempionātu futbolā EURO 2012, Prāta Vētras koncertu Swedbank klientiem, TEDx Rīga konferenci, Riga
Fashion Mood modes skati, Lattelecom organizēto 7. starptautisko konferenci un Global China Business
Meeting 2012.
2012. gadā, atzīmējot Lattelecom Interaktīvās TV 5 gadu jubileju, tika izveidots un pakāpeniski ieviests jauns
un tehnoloģiski moderns televīzijas portāls, kas klientiem nodrošina vēl ē rtāku televīzijas lietošanu.
Pievienotas vairākas jaunas papildfunkcijas – pauzes iespēja tiešraidei, ieraksta iespēja tiem raidījumiem, kas
jau ir sākušies, videonomas abonements, sēriju ieraksts, kas ļauj ierakstīt viena seriāla vairākas sērijas u.c.
Gada laikā 10 tūkstošiem klientu veikta TV dekoderu nomaiņa pret jauniem, lai Interaktīvās TV klientiem būtu
pieejams augstas izšķirtspējas (HD) un 3D kvalitātes saturs, kā arī jaunais Interaktīvās TV portāls. Papildināts
arī Interaktīvās TV kanālu klāsts, pievienojot pirmo Latvijas apvienoto reģionālo kanālu Re:TV, CTC Baltics,
paplašinot HD kanālu klāstu ar NBA TV HD, E!Entertainment HD, MTV Live HD, Nickelodeon HD, kā arī
piedāvājot pirmo 3D kanālu HighTV 3D. Tikai Lattelecom televīzija 2012. gadā sāka piedāvāt jaunākās
paaudzes formāta saturu virtuālajā videonomā. Aktuālākās filmas videonomā, kuras TV skatītājiem tiek
piedāvātas īsi pēc pirmizrādēm kinoteātros, – „Solis augšup 3D”, „Karību jūras pirāti: Svešajos krastos”,
„Nezūdošais ļaunums: Dzīve pēc nāves” u.c. 2012. gada decembrī ir sasniegts Interaktīvās TV video nomas
maksas pirkumu rekords – 14 000 maksas pirkumi mēnesī.
2012. gadā papildināts arī Lattelecom Virszemes TV kopējais kanālu klāsts ar jaunu kanālu CTC Baltics, kā
arī augstas izšķirtspējas (HD) kanāliem EurosportHD, MTV Live HD.
Lai arī attīstās mobilā interneta tehnoloģijas, tās turpina konkurēt ar fiksētā interneta pieslēgumiem, kas
nodrošina daudz ā trāku un stabilāku interneta pieslēgumu. Arī 2012. gadā Lattelecom turpinājis investēt
līdzekļus optiskā tīkla izbūvē, lai nodrošinātu optiskās tehnoloģijas pieslēgumus mājsaimniecībām.
Lattelecom Optiskais internets šobrīd ir pieejams 450 tūkstošiem mājsaimniecību 60 Latvijas pilsētās un
apdzīvotās vietās.
2012. gada laikā Lattelecom ir izbūvējis plašu bezvadu interneta Wi-Fi tīklu visā Latvijā – 74 pilsētās un
apdzīvotās vietās kopumā ir vairāk kā 3500 pieslēguma punkti, kur pieejams ātrs un stabils internets.
Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā katrā pilsētā ir vairāk kā 100 pieslēguma punkti, savukārt Rīgā – nedaudz
vairāk kā 1340 Wi-Fi punkti.
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Lattelecom 2012. gadā izstrādājis tehnoloģiski inovatīvu un eksportspējīgu personāla vadības pakalpojumu
People in, kas tiek piedāvāts Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem. People in pamata versijā ir iekļauti personāla
lietvedības, algu aprēķina un labumu vadības pakalpojumi. Labumu vadība ir unikāls risinājums, kas
pašapkalpošanās vidē ļauj darbiniekam pašam izvēlēties un sakomplektēt dažādus bonusus. Balstoties uz
labāko praksi darbinieku labumu vadībā Skandināvijā, Vācijā un Lielbritānijā, Lattelecom ir izstrādājis un
ieviesis ne tikai ērtu darba devēja nodrošinātu Labumu vadības rīku, bet arī unikālu norēķinu karšu
risinājumu. Šāds risinājums kopš 2012. gada sākuma darbojas arī pašā Lattelecom.
Arī 1188 uzziņu dienests turpināja attīstīties- tika izstrādāts un gada otrajā pusē uzsākts 1188 sabiedriskā
transporta uzziņu satura atjaunināšanas un uzziņu rīku modernizācijas projekts ar mērķi padarīt lietotājam
draudzīgāku uzziņu portālu internetā. Tika attīstīti vairāki mobilajiem lietotājiem piemēroti pasākumu un
svētku ceļveži.
Lattelecom 2012. gadā realizējis vairākus liela mēroga projektus valsts un pašvaldību sektorā. LR
Aizsardzības ministrijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem modernizēts datu pārraides tīkls, LR Tieslietu
ministrijas Tiesu administrācijas aģentūrai izveidota videokonferenču un ierakstu sistēma, nodrošināta 300
darbinieku apmācība un atbalsts. Pabeigta Jūras novērošanas sistēmas izveide – uzbūvēti 13 novērošanas
torņi ar sensoriem un operatoru centrs. Realizēts LR Izglītības un zinātnes ministrijas skolu informatizācijas
projekts – vairāk nekā 500 skolām piegādāta dažādas komplektācijas datortehnika.
2012. gadā projekta Pieslēdzies, Latvija! ietvaros teju 7000 senioru pirmo reizi piesēdās pie datora un
iemācījās strādāt ar to. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Labklājības un Izglītības un zinātnes ministriju,
izdevās sasniegt projekta izvirzīto mērķi - četrkāršot apmācīto senioru skaitu, jo iesaistījās 128 skolas, 99
skolotāji, 62 pašvaldības un pilsētas. Projektu Pieslēdzies, Latvija! atzinīgi novērtēja arī ā rpus Latvijas
robežām – novembrī Lattelecom ieguva prestižo Zviedrijas biznesa gada balvu 2012, kategorijā korporatīvās
sociālās atbildības projekts, kā arī konkursā Baltic PR Awards izcīnīja 1. vietu kategorijā Korporatīvā ilgtspēja
un sociālā atbildība.
Sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju
Lattelecom 2012. gada nogalē ir izstrādājis īpašu portālu www.novertekvalitati.lv, kas ļauj ikvienam
elektronisko sakaru pakalpojumu - balss, interneta vai televīzijas lietotājam – novērtēt sava pakalpojuma
kvalitāti. Pieredze liecina, ka interneta, televīzijas vai balss sakaru pakalpojumus bieži vērtē sajūtu līmenī „labs” vai „slikts”, jo pietrūkst plašākas informācijas pakalpojuma izvērtēšanai. Šajā portālā pieejamā anketa
ikvienam ļauj aizdomāties, piemēram, ka svarīgs ir ne tikai solītais, bet arī patiešām nodrošinātais interneta
ātrums, ka būtiskāks par piedāvāto maksas TV kanālu skaitu ir to saturs un arī klientu apkalpošanas un
darbinieku kompetences līmenis.
DAĻU KAPITĀLS
2012. 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 uzņēmumam TeliaSonera AB.
DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS
SIA Lattelecom pieder 23% no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA Latvijas Mobilais Telefons
pamatkapitāla.
Lattelecom koncernam pieder 50% no pamatkapitāla AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Tas ir vienīgais
Latvijas Republikā reģistrētais slēgtais privātais pensiju fonds, kura akcionāri ir darba devēji.
SIA Lattelecom pieder 100% no pamatkapitāla SIA Lattelecom Technology, SIA Lattelecom BPO un SIA
Citrus Solutions.
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FINANŠU REZULTĀTI
Informācija par Lattelecom darbības finanšu rezultātiem 2012. gadā sniegta finanšu apskatā no 12. līdz
14. lappusei, kas ir šī ziņojuma sastāvdaļa.
PRIEKŠLIKUMS PAR PEĻŅAS SADALI
Lattelecom Valde, saskaņā ar Lattelecom grupas dividenžu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā
kārtībā, ierosina izmaksāt dividendēs dalībniekiem 100% no sadalāmās peļņas LVL 20 881 815 apmērā.
IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS PĀRVALDĒ UN STATŪTOS
2012. gadā nav veiktas izmaiņas Sabiedrības pārvaldes struktūrā un statūtos. Informāciju par 2013. gada
25. janvārī veiktajām izmaiņām skatīt vadības ziņojuma sadaļā „Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām”.
PADOME
2012. gadā Lattelecom padomes locekļu amata pienākumus pildīja Gatis Kokins (Padomes priekšsēdētājs),
Juha-Pekka Weckstrom, Tiia Tuovinen, Ove Lars Alm, Yvonne Djerf, Joakim Rolf Sundstrom, Jānis Grēviņš,
Kārlis Krēsliņš, Uldis Ivars, Mārtiņš Roze (līdz 17.09.2012.), Raitis Tukāns. Papildus informācija par
Lattelecom padomes locekļiem ietverta 9. un 10. lappusē. Informāciju par 2013. gada 25. janvārī veiktajām
izmaiņām skatīt vadības ziņojuma sadaļā „Būtiski notikumi pēc pārskata gada beigām”.
VALDE
2012. gadā Lattelecom valdes locekļu amata pienākumus pildīja Juris Gulbis (Valdes priekšsēdētājs), Gints
Bukovskis, Ingrīda Rone, Kerli Gabriloviča, Uldis Tatarčuks. Papildus Informācija par Lattelecom valdes
locekļiem ietverta 11. lappusē.
UZRĀDĀMĀ IEINTERESĒTĪBA
Lattelecom valdes locekļiem un viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošajām sabiedrībām
nepieder daļas Lattelecom vai tā meitassabiedrībās. Valdes locekļiem nav ieinteresētības ar Lattelecom
darbību saistītajos līgumos vai vienošanās.
VALDES ATBILDĪBA PAR GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Koncerna finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskatiem patiesi jāatspoguļo
sabiedrības finanšu stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsmas par pārskata gadu.
Valde apstiprina, ka 2012. gada finanšu pārskatu no 16. līdz 49. 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, kas apstiprināti
lietošanai Eiropas savienībā (ES), un Latvijas likumi, un finanšu pārskati tika sagatavoti saskaņā 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
2012. gadā Elektronisko sakaru likuma grozījumi netika veikti.
2012. gada 23. martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Elektronisko sakaru tīklu
ierīkošanas un būvniecības kārtība, ar kuriem tika precīzāk noteiktas tīklu būvniecības uzraudzības
procedūras. Tomēr vienlaicīgi tika uzsāktas arī diskusijas par VAS Elektroniskie sakari atbrīvošanas no visām
elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības valsts funkcijām, jo šo funkciju finansēšanu neveic valsts
budžets un pret papildus finansiālu slogu iebilst nozares komersanti.
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Gada sākumā notika radiofrekvenču spektra joslas 2500MHz-2690MHz lietošanas tiesību izsole, kuras
rezultātā lietošanas tiesības no 2014. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim tika piešķirtas četriem
elektronisko sakaru komersantiem: Baltcom TV, BITE Latvija, Latvijas Mobilais Telefons un Tele2.
Tāpat gada laikā tika izsolītas radiofrekvenču lietošanas tiesības 2300 MHz diapazonā. Lattelecom izsolēs
nepiedalījās.
2012. gada nogalē Ministru kabinets apstiprināja Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu
attīstības koncepciju 2013. - 2020. gadam, kur noteica atbalstāmās turpmākās darbības šo tīklu attīstībai, kā
arī lēmumus par „digitālās dividendes” radiofrekvenču joslas izsoli 2013. gadā un tās paredzamo lietošanas
uzsākšanu 2015. gada vidū. Gada sākumā, pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas, tika
uzsākta valsts atbalsta projekta pirmās kārtas realizācija ar 16,2 miljonu eiro Eiropas strukturālo fondu
līdzdalību. Satiksmes ministrija par tā realizāciju noslēdza līgumu ar VAS Latvijas Valsts radio televīzijas
centrs un līdz 2015. gada vidum tiek paredzēts izbūvēt optiskā tīkla infrastruktūru apmēram 1900 km apjomā
savienojot mazapdzīvotas lauku teritorijas ar citu komersantu maģistrāliem tīkliem.
2012. gada oktobrī tika pieņemti grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas no 2013. gada
1. aprīļa atceļ nacionālo televīzijas komerckanālu obligātu bezmaksas retranslāciju kabeļtelevīzijās. Rezultātā
operatoriem būs jāmaksā par šo kanālu apraidi kabeļtelevīzijas tīklos. Pārskata gadā tika iesāktas un
nepabeigtas diskusijas par virszemes apraides nosacījumiem sākot no 2014. gada. Ja konceptuāli ir
pieņemams, ka bezmaksas TV programmu apraidi nepastarpināti veiks VAS Latvijas Valsts radio televīzijas
centrs, tad par maksas TV programmu apraidi – komersantu skaitu, konkursa priekšmetu un nosacījumiem
u.c. arī šī pārskata sagatavošanas laikā ir spēkā vairāki savstarpēji pretrunīgi priekšlikumi, tā arī galīgo
lēmumu vēl nepieņemot.
No 2012. gada 1. marta visiem fiksēto tīklu operatoriem stājās spēkā savienojumu pabeigšanas tarifa augšējā
robeža līdzvērtīgā līmenī kā tā iepriekš tika noteikta Lattelecom. Šo Regulatora lēmumu apstrīdēja 8
elektronisko sakaru komersanti, tomēr tā darbību neapturēja un pārskata gadā arī jautājumu pēc būtības
neizskatīja.
Pēc 2012. gada maijā publicētā tirgus analīzes ziņojuma par balss savienojumu pabeigšanu individuālos
mobilajos tīklos, Regulators septembrī pieņēma lēmumu, kas no 2013. gada 1. aprīļa samazina mobilo
operatoru starpsavienojumu tarifu vērtības un piemēro tās visiem mobilo sakaru komersantiem. Mobilo
operatoru starpsavienojuma tarifi tika samazināti par 58%. Regulatora tirgus analīzes rezultātā izstrādātie
priekšlikumi starpsavienojuma tarifu grozījumiem fiksētajos tīklos no Eiropas komisijas puses netika akceptēti,
tāpēc Regulators šo priekšlikumus atsauca un uzsāka jaunu tirgus analīzes izstrādi.
Saskaņā ar publicētajiem tirgu analīzes ziņojumiem, Regulators 2012. gadā pieņēma lēmumus par
Lattelecom būtiskas ietekmes un īpašo saistību atcelšanu šādos tirgos:
- fiziskām personām publiski pieejamu starptautisko balss telefonijas pakalpojumu tirgus;
- juridiskām personām publiski pieejamu starptautisko balss telefonijas pakalpojumu tirgus;
- nomāto līniju minimālās kopas tirgus;
- tranzīta pakalpojumu tirgus.
Arī 2012. gadā Lattelecom bija vienīgais Universālā pakalpojuma sniedzējs nozarē. Pārskata periodā
Regulators apstiprināja Lattelecom 2011. gada Universā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 42,7 tūkstošu
latu apjomā. Zaudējumi aprēķināti no saistībām piešķirt atlaides abonentiem ar īpašām vajadzībām un
taksofonu pakalpojumu nodrošināšanas. Pārskata gada beigās darbojās 72 taksofoni.
Konkurences padome 2012. gada maijā atļāva MTG Broadcasting AB un AS Latvijas Neatkarīgā televīzija
apvienošanos ar noteiktiem noteikumiem, kā rezultātā MTG kļuva par pārliecinošu maksas televīzijas
programmu un atbilstoši arī reklāmas tirgus līderi, kontrolējot lielāko daļu no auditorijas pieprasītākajām
maksas televīzijas programmām.
2012. gada septembrī Konkurences padome atļāva SIA Baltcom TV un SIA Interneta pasaule beznosacījumu
apvienošanos.
Pēc SIA Baltcom TV un SIA IZZI COM nenotikušās apvienošanās 2011. gadā abi uzņēmumi 2012. gadā
atsāka sarunas par apvienošanos un 7. decembrī iesniedza Konkurences padomē ziņojumu par
apvienošanos. Konkurences padome par abu uzņēmumu apvienošanos uzsāka papildus izpēti.
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RISKU VADĪBA
Lattelecom un tā meitassabiedrības darbojas strauji mainīgā biznesa vidē, kur, līdzīgi iepriekšējiem gadiem,
nozīmīga arī 2012. gadā bija uzņēmuma spēja ātri pielāgoties tirgus vajadzībām. Ekonomiskā situācija valstī
un tās ietekme uz klientu pirktspēju, tehnoloģiju attīstība, konkurences palielināšanās, pārmaiņas klientu
vajadzībās un paradumos, pakalpojumu atkarība no IT sistēmu nepārtrauktas darbības, kā arī daļēja
īstermiņa atkarība no lielākajiem piegādātājiem bija būtiskākie identificētie riski. Izvērtējot šos riskus un
izvēloties atbilstošāko risku stratēģiju, uzņēmums saglabājis līderpozīcijas tirgū un sasniedzis izvirzītos
mērķus.
Sistemātiska risku vadība Lattelecom grupā nodrošina, ka biznesa riski tiek savlaicīgi identificēti un, izvērtējot
to iespējamo ietekmi, tiek izvēlēta optimālā risku vadības stratēģija. Riski regulāri tiek izvērtēti kā Lattelecom
struktūrvienībās un meitassabiedrībās, tā arī nozīmīgākajos biznesa procesos un projektos. Līdzīgi kā
iepriekšējos gados, arī 2012. gadā tika īstenoti projekti, kas samazina riskus informācijas tehnoloģiju,
iepirkumu un klientu attiecību vadības jomās.
Izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, daļu risku Lattelecom un tā meitassabiedrības ir nodevušas trešajām
personām, apdrošinot riska objektu. Apdrošināšanas segums ir nodrošināts tādās jomās kā kustamais un
nekustamais īpašums, uzņēmējdarbības pārtraukums, speciālā civiltiesiskā atbildība un civiltiesiskā atbildība,
un darbinieku apdrošināšana.
Līdzīgi kā 2012. gadā, arī turpmāk Lattelecom darbību ietekmēs tādi stratēģiskie riski kā valsts politiskie un
ekonomiskie faktori, regulējošās vides ietekme uz uzņēmuma darbību, konkurentu aktivitātes, cīņa par tirgus
daļu, pārmaiņas sakaru un informācijas tehnoloģiju tirgū un to ietekme uz pakalpojumu konkurētspēju.
BŪTISKI NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
2013. gada 25. janvārī SIA Lattelecom ārkārtas Dalībnieku sapulce nolēma veikt grozījumus Sabiedrības
statūtos, paredzot Padomes locekļu skaita samazinājumu no 11 uz 7. No Padomes locekļu amata tika
atsaukti: Kārlis Krēsliņš, Raitis Tukāns, Uldis Ivars Grava, Yvonne Djerf un Juha-Pekka Weckstrom. Padomes
locekļu amatos tika ievēlēti: Jānis Brazovskis un Justin Bancroft.
LATTELECOM UN MEITASSABIEDRĪBU TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
2012. gadā Lattelecom grupa īstenoja stratēģijā noteiktās prioritātes – ieņēmumu celšana visos klientu
segmentos, klientu pieredzes uzlabošana, tehnoloģiskie uzlabojumi un darbības efektivitāte. Tika pārskatīti
mērķi 2013. - 2015. gada periodam, nosakot prioritātes esošās stratēģijas ietvaros.
Privātpersonu segmentā par 12% tika palielināts klientu skaits, kas lieto trīs pakalpojumu komplektus, kā arī
tika palielināts klientu skaits, kas izmanto televīzijas papildpakalpojumus. Virszemes televīzijas pakalpojumu
lietotāji tika virzīti uz interaktīvās televīzijas pakalpojumu lietošanu, bet DSL pakalpojumu lietotāji uz optisko
pakalpojumu lietošanu. Papildus tika uzlaboti klientu informēšanas, aprūpes procesi un noturēšanas procesi.
Nākamajos gados notiks aktīvāks darbs jauniešu un senioru segmentos, veicinot platjoslas pakalpojumu
lietošanu, savukārt attiecībā uz esošajiem klientiem turpināsies darbs pie aktīvākas papildpakalpojumu
izmantošanas. 2012. gadā sabiedrības izglītības programmā Pieslēdzies, Latvija! tika apmācīti gandrīz 7000
seniori un šādā apjomā apmācības paredzēts turpināt arī nākamgad. Publiskai lietošanai šobrīd ir izbūvētas
3500 bezvadu tīkla bāzes stacijas lielākajās Latvijas pilsētās, un turpmāk tiks veicināta šī pakalpojuma
aktīvāka izmantošana.
Mazo un vidējo uzņēmumu segmentā nozīmīgākais darbs veikts klientu apkalpošanā. Tika ieviests atsevišķs
klientu apkalpošanas tālrunis, klientu lojalitātes programma un uzsākts darbs pie atsevišķas mājas lapas
izveides ar pašapkalpošanās iespējām, kā arī jaunas klientu apkalpošanas pieejas. Turpmākajos gados
turpināsies darbs šajos virzienos, kā arī uzmanība tiks pievērsta kopējās tirgus daļas noturēšanai.
Korporatīvo klientu segmentā nozīmīgākie projekti veikti Tieslietu un Izglītības ministrijās, pārveidojot balss un
datu tīklu pieslēgumus un piegādājot datortehniku. Arī nākamajos periodos sadarbība ar valsts institūcijām
saglabāsies kā Lattelecom prioritāte.
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PADOME
Gatis Kokins ir Lattelecom padomes priekšsēdētājs kopš 2009. gada 25. novembra. 2004. gadā ieguvis
maģistra grādu biznesa vadībā (MBA) Stockholm School of Economics in Riga, 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 ieņēmis viceprezidenta un valdes
locekļa amatu Vācijas-Latvijas bankā (vēlāk Hansabanka, tagad Swedbank). Ieņēmis arī viceprezidenta
amatu Parex bankā, vadījis Lietuvas Parex bankas padomi. 2007. gadā G. Kokins pameta vadošos amatus
Parex bankā un pievērsās uzņēmējdarbībai, bet 2008. gada novembrī (pēc Parex bankas pārņemšanas
valsts kontrolē) pēc valdes lūguma atgriezās, lai strādātu pie bankas stabilizācijas, kas ilga līdz 2009. gada
decembrim. No 2008. gada septembra līdz 2009. gada martam G. Kokins bija politiskās partijas "Sabiedrība
Citai Politikai" (tagad apvienojusies partijā „Vienotība”) valdes priekšsēdētājs. No 2010. gada novembra līdz
2011. gada novembrim G. Kokins bija tieslietu ministra Aigara Štokenberga padomnieks.
Juha-Pekka Weckstrom ir Lattelecom padomes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2011. gada 9. maija. J.-P.
Weckstrom TeliaSonera grupā ieņem viceprezidenta amatu Eirāzijas reģiona stratēģijas un biznesa attīstības
jautājumos. J.P Wekstsormam ir maģistra grāds inženierzinātnē, informācijas tehnoloģiju jomā, ko viņš
ieguvis Helsinku Tehnoloģiju universitātē. J.-P. Weckstrom ieņem valdes priekšsēdētāja amatu Tilts
Communications AS un TeliaSonera Finland Oyj Pensiju Fonda valdes priekšsēdētāja amatu. Viņš ir valdes
loceklis Somijas Pensiju fonda federācijā un Somijas pakalpojumu nozares darba devēju asociācijā PALTA.
J.-P. Weckstrom strādā TeliaSonera grupā kopš 1994. gada.
Ove Lars Alms (Ove Lars Alm) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. O. Alms ieņem
galvenā izpilddirektora amatu TeliaSonera Skanova Access AB, TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu
biznesa nozarē. O. Alms strādā TeliaSonera grupā kopš 1988. gada.
Ove Lars Alms (Ove Lars Alm) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada 3. maija. O. Alms ieņem
galvenā izpilddirektora amatu TeliaSonera Skanova Access AB TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu
biznesa nozarē. O. Alms strādā TeliaSonera grupā kopš 1988. gada.
Ivonna Djerfa (Yvonne Djerf) ir Lattelecom padomes locekle kopš 2008. gada 18. jūnija. I. Djerfa ir
TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu nozares Uzņēmuma attīstības programmas B2B direktore. I. Djerfa ir
Karolinskas universitātes slimnīcas (Zviedrija) valdes locekle, kā arī valdes locekle privātā uzņēmumā
Compleo Individstöd AB, kurš darbojas Zviedrijā. Ivonna Djerfa strādā TeliaSonera grupā kopš 1986. gada.
Uldis Ivars Grava ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2011. gada 4. februāra. Ieguvis augstāko izglītību
ASV, studējot tautsaimniecību Kolumbijas Universitātē un tirgzinību Ņujorkas Universitātē. Bijis
Viceprezidents un tirgzinības plānošanas direktors Amerikas Laikrakstu apvienībā (Ņujorka), Tirgzinības un
attīstības direktors Radio Brīvā Eiropa (Prāga), laika periodā no 2002. -2004. gadam ieņēmis ģenerāldirektora
amatu Latvijas Televīzijā. Pēc tam bijis politiskās partijas Jaunais laiks ģenerālsekretārs un ievēlēts Liepājas
Domē un 9. Saeimā, kur vadījis sadarbības grupas ar ASV, Čehijas un Kipras parlamentiem.
Jānis Grēviņš ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija
viņš ieņēma SIA Lattelecom Direktoru padomes locekļa amatu. Kopš 2003. gada aprīļa J. Grēviņš ir Rīgas
Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas direktors. Viņš lasa lekcijas un pēta mūsdienu informācijas
tehnoloģiju attīstību un moderno saziņas līdzekļu nozīmi projektu vadīšanā. No 1998. gada līdz 2003. gadam
J. Grēviņš izstrādāja doktora disertāciju un strādāja par projektu koordinatoru ASV Ņujorkas štata
universitātes Buffalo Vadības fakultātē.
Kārlis Krēsliņš ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra. Iepriekš no 2002. gada jūlija
viņš ieņēma Lattelecom Direktoru padomes locekļa amatu. K. Krēsliņš ir Rīgas Ekonomikas augstskolas
(SSE Riga) asociētais profesors informācijas tehnoloģiju jomā. Kopš 2005. gada novembra ir EMBA
programmas direktors, piedalījies starptautiskos pētniecības projektos, ir uzstājies ar ziņojumiem
starptautiskās konferencēs un semināros, ir vairāku publikāciju autors. No 1993. līdz 1997. gadam viņš
izstrādāja doktora disertāciju un vadīja seminārus Apvienotās Karalistes Lafboro (Loughborough)
universitātes Informācijas nodaļā.
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Joakims Rolfs Sundstroms (Joakim Rolf Sundström) ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2007. gada
3. maija. J. Sundstroms ieņem Biznesa kontroles viceprezidenta amatu TeliaSonera Platjoslas pakalpojumu
biznesa nozarē. J. Sundstroms telekomunikāciju nozarē strādā kopš 1983. gada gan Zviedrijā, gan ārvalstīs,
ieņemot dažādus finanšu vadības amatus. J. Sundstroms arī ir TEO LT valdes loceklis un dažu citu
TeliaSonera grupai pilnībā piederošu meitasuzņēmumu valdes loceklis.
Raitis Tukāns ir Lattelecom padomes loceklis kopš 2011. gada 4. februāra. Ieguvis bakalaura grādu finansēs
un ekonomikā Auburnas universitātē (Auburn University), ASV un nekustamā īpašuma vērtēšanas sertifikātu
Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātē. Karjeru uzsācis Atlantā, ASV SunTrustBank kā klientu
apkalpošanas speciālists, vēlāk strādājis par finanšu konsultantu Morgan Stanley. Pēc tam bijis biznesa
attīstības projektu vadītājs Citadele Asset Management, kvalitātes uzlabošanas speciālists GE Money Bank,
projektu vadītājs Re&Solution/Newsec, biznesa attīstības vadītājs Maximus Capital Management. No
2011. gada AS Air Baltic Corporation padomes loceklis.
Tija Tuovinena (Tiia Tuovinen) ir Lattelecom padomes locekle kopš 2008. gada 18. jūnija. Tija Tuovinena
ieņem Galvenā juriskonsulta amatu TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumu nozarē. Viņa ir Tilts
Communications AS valdes locekle. T. Tuovinena ir arī valdes locekle TeliaSonera grupai pilnībā piederošos
meitas uzņēmumos TeliaSonera Finland Oyj un TeliaSonera International Carrier AB, kā arī TEO LT AB un
Tectia Corporation, biržā kotētā uzņēmumā Somijā. Tija Tuovinena strādā TeliaSonera grupā kopš
1993. gada.
Mārtiņš Roze bija Lattelecom padomes loceklis no 2011. gada 4. februāra līdz aiziešanai mūžībā 2012.gada
17.septembrī.
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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 viņš ieņēma Sabiedrības Galvenā
finanšu direktora, kā arī valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu. J. Gulbis pirms darba Lattelecom bija
izpilddirektors uzņēmumu grupā S.P.I. Group SA ar biroju Ženēvā, kas specializējas alkoholisko dzērienu
ražošanā un izplatīšanā. Pirms tam J. Gulbis ieņēmis izpilddirektora amatu S.P.I. Spirits Limited Kiprā, kā arī
bijis valdes priekšsēdētājs Baltijas lielākajā alkohola iepildīšanas un izplatīšanas uzņēmumā Latvijas
Balzams. No 1994.gada līdz 1997.gadam J.Gulbis strādājis Coopers&Lybrand par audita menedžeri Rīgā un
Londonā.
J. Gulbis ieguvis inženiera kvalifikāciju ražošanas vadībā, kā arī ceļu un tiltu būvniecībā Rīgas Tehniskajā
universitātē, un papildinājis zināšanas dažādos profesionālajos kursos, tajā skaitā apguvis starptautiskos
grāmatvedības standartus, banku un kapitāla tirgu specifiku, personāla vadību un izveidi. Francijā apguvis
INSEAD Vadībzinību apmācību programmu augstākā līmeņa vadītājiem.
J. Gulbis ir arī lielākās starptautiskās grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) biedrs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras goda padomnieku konventa un Rīgas Tehniskās universitātes padomnieku konventa
dalībnieks.
Gints Bukovskis ir Lattelecom valdes priekšsēdētāja vietnieks no 2009. gada 5. jūnija, valdes loceklis kopš
2008. gada 21. jūlija. Viņš ir arī Sabiedrības galvenais finanšu direktors. Iepriekš bijis finanšu konsultāciju
uzņēmuma KPMG Baltics Darījumu konsultāciju pakalpojumu asociētais direktors. Bijis valdes loceklis un
Finanšu direktors vairākos lielos, biržā NASDAQ OMX Riga kotētos uzņēmumos. Savu karjeru finanšu
sektorā viņš sāka kā revīzijas vadītājs sabiedrībā PricewaterhouseCoopers. Ieguvis grāmatvedības un
saimnieciskās darbības analīzes bakalaura diplomu Latvijas Universitātē. Viņš ir arī lielākās starptautiskās
grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedrs.
Uldis Tatarčuks ir Lattelecom valdes loceklis no 2011. gada 12. marta. Viņš ir arī Sabiedrības galvenais
tehnoloģiju direktors. Pirms darba Lattelecom U.Tatarčuks no 2009.gada marta bija SIA Citrus Solutions
valdes priekšsēdētājs, līdz tam - SIA Citrus Solutions valdes loceklis un komercdirektors. Iepriekš strādājis
Bite Latvija par reģionālo biznesa vadītāju, AS Falck Apsargs ieņēmis valdes priekšsēdētāja amatu, kā arī
pildījis citu vadošo amatu pienākumus AS Falck Apsargs U. Tatarčuks ir ieguvis bakalaura grādu sporta
pedagoģijā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, studējis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, šobrīd
studē MBA programmā Rīgas Biznesa skolā.
Kerli Gabriloviča ir Lattelecom valdes locekle no 2009. gada 11. septembra. Viņa ieņem arī komercdirektora
amatu. K. Gabriloviča Lattelecom strādā kopš 2004. gada. Viņa 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 uzņēmuma vadību un ekonomiku Rīgas Ekonomikas augstskolā, bet
maģistra grādu uzņēmuma vadībā un ekonomikā ar specializāciju pakalpojumu vadībā un CRM ieguvusi
Karlstades universitātē Zviedrijā.
Ingrīda Rone ir Lattelecom valdes locekle no 2004. gada 10. decembra. Viņa ieņem Personāla vadības
direktores amatu. I. Rone ir Personāla vadības asociācijas un nodibinājuma Iespējamā Misija valdes locekle.
Iepriekšējo gadu profesionālā darbība ir saistīta ar personāla vadību. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu
psiholoģijas zinātnēs un maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa
vadības augstskolā. Iepriekš viņa ieņēma Personāla vadītājas amatu AS Laima un AS Staburadze, kā arī
SIA Pepsi Cola General Bottlers Latvia.
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FINANŠU APSKATS
Ievads
2012. gadā Latvijas ekonomikā bija vērojama izaugsme, uzrādot augstāko IKP pieaugumu ES valstu vidū,
neskatoties uz eirozonas parādu krīzi un Eiropas ekonomikas nestabilitāti. Uzlabojoties galvenajiem
makroekonomikas rādītājiem, reālais IKP 3. ceturksnī auga par 5,3%. Reģistrētā bezdarba līmenis gada laikā
samazinājās par vienu procentpunktu un sasniedza 10,6%. Nodarbināto atalgojums pieaudzis par 3,6%, kā
rezultātā iedzīvotāju noskaņojums sasniedzis pirmskrīzes rādītājus. Latvijas uzņēmumi turpina aktīvi apgūt
jaunus tirgus – eksports pirmajos deviņos mēnešos pieaudzis par 12,7%, salīdzinot ar 2011. gadu. Lielākais
eksporta pieaugums novērojams uz NVS un citām ne - ES valstīm. ES valstu daļa eksportā samazinājusies
par diviem procentu punktiem no 72% (2011. gada vienpadsmit mēnešos) uz 70% 2012. gada vienpadsmit
mēnešos. Paredzams, ka 2013. gadā eksporta pieaugums mazināsies, līdz ar ko ekonomika turpinās
attīstīties mērenākā tempā līdz brīdim, kamēr sāks atveseļoties Eiropas ekonomika, kas dos jaunu impulsu
Latvijas ekonomikas attīstībai.
Ieņēmumi
Lattelecom koncerna ieņēmumi 2012. gadā bija LVL 147,1 miljons, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir
par LVL 11,3 miljoniem vairāk (skatīt Finanšu pārskata 1. piezīmi). Telekomunikāciju pakalpojumu jomā,
salīdzinot ar 2011. gadu, būtiskākais pieaugums ir televīzijas un interneta ieņēmumiem, strauji pieaugot
abonentu skaitam. Balss ieņēmumi turpināja samazināties, klientiem vairāk izvēloties mobilos sakarus.
2012. gadā būtiski pieauga IT un ārpakalpojumu ieņēmumi, jo pārdota datortehnika lielākā apmērā.
Ie mumi
(LVL milj.)
157,2
148,5

147,1

143,7
131,3

2004

139,9

139,6

2009

2010

133,4

2005

2006

2007

2008

135,8

2011

2012

Darbības rezultāti
1
2012. gadā Lattelecom koncerna normalizētā EBITDA peļņas rādītājs bija LVL 48,9 milj. (2011. gadā – LVL
47,5 milj.), EBITDA peļņas norma ir 33% apmērā. Personāla izmaksas salīdzinot ar 2011. gadu
samazinājušās par LVL 0,7 miljoniem, kas skaidrojams ar funkcionālajām un strukturālajām izmaiņām. Pārējo
saimnieciskās darbības izmaksu pieaugums par LVL 10,9 miljoniem (skatīt 4. piezīmi) veidojas kā starpība no
preču un pakalpojuma iegādes izmaksu pieauguma par LVL 12,7 miljoniem un neto pārējo izmaksu
samazinājuma par LVL 1,8 miljoniem, tai skaitā tīklu uzturēšanas tehnisko darbu un mārketinga aktivitāšu
2
jomās. Lattelecom koncerna peļņa no saimnieciskās darbības 2012. gadā bija LVL 18,8 miljoni (2011. gadā
peļņa bija LVL 16,9 miljoni).
Finanšu ieņēmumi un izmaksas
2012. gadā koncerna neto finanšu ieņēmumi bija LVL 97 tūkstošu apmērā (2011. gadā – neto izmaksas
LVL 246 tūkstošu apmērā). Šāds rezultāts skaidrojams ar mazāku aizņēmumu apjomu.

1

Normalizētā EBITDA (peļņa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas, zaudējumiem no
pamatlīdzekļu izslēgšanas un atlaišanas pabalstiem) šeit ir minēta kā telekomunikāciju nozarē un investoru vidē plaši lietots rādītājs, lai
gan tas nav vispārpieņemts grāmatvedības termins un to nevajadzētu skaidrot kā alternatīvu darbības peļņai un naudas plūsmai.
2
Peļņa no saimnieciskās darbības - peļņa pirms procentiem, nodokļiem un ieņēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās
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Asociētās sabiedrības finanšu rezultāti
2012. gadā Lattelecom asociētās sabiedrības SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) darbībā vērojams kritums.
Pārskata gadā Lattelecom ieņēmumi no 23% ieguldījuma LMT kapitālā, salīdzinājumā ar 2011. gadu,
samazinājušies par 8% un bija LVL 6,1 miljoni (2011. gadā – LVL 6,6 miljoni).
Nodokļi
Lattelecom koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2012. gadā dažādos nodokļos
naudas izteiksmē tika samaksāts LVL 39,0 miljoni (2011. gadā – LVL 33,7 miljoni), tajā skaitā LVL 9,4 miljoni,
kas ieturēts no darbiniekiem aprēķinātām summām (2011. gadā – LVL 9,1 miljons).
Gada peļņa
2012. gadā Lattelecom koncerna peļņa bija LVL 22,0 miljoni, kas ir par 6% lielāka par iepriekšējā gada
3
rezultātu (2011. gadā – LVL 20,8 miljoni). Kapitāla atdeve (rādītājs ROCE – Return On Capital Employed)
2012. gadā bija 13,6% (2011. gadā bija 12,8%).
Gada peļņa
(LVL milj.)

33,5

2004

34,7

39,0

38,1
29,7

2005

2006

2007

2008

20,3

19,3

20,8

22,0

2009

2010

2011

2012

Meitas sabiedrības
2012. gada Lattelecom meitassabiedrību darbības rezultāti:
Ieņēmumi
Peļņa
Meitas sabiedrības
milj. LVL
milj.LVL
SIA Citrus Solutions
15,2
0,1
SIA Lattelecom Technology
10,7
0,1
SIA Lattelecom BPO
4,0
0,7
SIA Baltijas Datoru akadēmija*
1,6
0,1
SIA BPO Baltic**
1,4
0,0
* SIA Baltijas Datoru Akadēmija ir 100% SIA Lattelecom Technology meitassabiedrība.
** SIA BPO Baltic ir 100% SIA Lattelecom BPO meitassabiedrība.
Naudas plūsma
Lattelecom koncerna neto naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2012. gadā bija LVL 49,0 miljoni
(2011. gadā – LVL 60,7 miljoni). Neto naudas izlietojums no darbības ar ieguldījumiem 2012. gadā bija
LVL 23,9 miljoni (2011. gadā – LVL 19,6 miljoni), kurus pamatā veido resursi, kas tika izlietoti
kapitālieguldījumiem. Neto naudas izlietojums no finansiālās darbības 2012. gadā bija LVL 22,4 miljoni
(2011. gadā – LVL 39,1 miljons), kas galvenokārt skaidrojams ar aizņēmumu atmaksāšanu.

3

Kapitāla atdeve ROCE (Return on capital employed) izteikta procentos attiecinot peļņu pirms nodokļiem pret pārskatā gadā vidēji
izmantoto kapitālu (aktīvi mīnus īstermiņa kreditori un mīnus ilgtermiņa kreditori, kas nav aizņēmumi)
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Kapitālieguldījumi
Kapitālieguldījumu apjoms 2012. gadā bija LVL 26,5 miljoni (2011. gadā – LVL 21,6 miljoni), tostarp lielākie
ieguldījumi veikti optikas un datu centra izbūvē.
Kapitālieguldījumi
(LVL milj.)

28,9

30,3

29,2

31,4
26,9

27,3

26,5
21,6

15,3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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PIEZĪMES 2012. GADA KONSOLIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM
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 2 113.
Koncerna mātessabiedrība – SIA Lattelecom (Mātessabiedrība) ir izveidota 1992. gada 9. janvārī kā valsts
uzņēmums. 1994. gada 14. janvārī Latvijas valdība un TILTS Communications AS, simtprocentīga
meitassabiedrība TeliaSonera koncernā, nodibināja sabiedrību ar ierobežotu 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.
2012. gada beigās SIA Lattelecom pieder trīs meitassabiedrības: SIA Citrus Solutions, SIA Lattelecom BPO,
SIA Lattelecom Technology. Turklāt SIA Lattelecom pastarpināti pieder SIA Baltijas Datoru Akadēmija, kas ir
SIA Lattelecom Technology 100% meitassabiedrība, 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 ierobežotu atbildību 2005. gada 28. jūnijā (juridiskā
adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084, Latvija). Citrus Solutions galvenais darbības veids ir elektronisko
sakaru tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi.
SIA Lattelecom BPO tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 11. jūlijā (juridiskā
adrese Gunāra Astras iela 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 (juridiskā adrese Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010,
Latvija) ir viens no vadošajiem Latvijas informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem, kas nodrošina plaša spektra IT
risinājumus un pakalpojumus valsts un privātā sektora korporatīvajiem klientiem.
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UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
(a) Grāmatvedības pamatprincipi
Konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS),
kas apstiprināti lietošanai Eiropas Savienībā (ES), un standartu skaidrojumiem, kurus izdevusi Starptautiskā
finanšu pārskatu Interpretācijas komiteja un kuri pieņemti lietošanai ES.
Koncerna grāmatvedības politikas ir tās pašas, kas bija pielietotas iepriekšējā gadā, izņemot tos SFPS,
skaidrojumus un to izmaiņas, kuri obligāti piemērojami ar 2012. gada 1. janvāri:
•

Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana - Finanšu aktīvu pārvedumi (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2011. gada 1. jūlijā vai vēlāk). 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 atlīdzību 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 atlīdzībai saistībā ar nodoto aktīvu, šāda informācija ir jāatklāj, izskaidrojot šo risku
ietekmi. Grozījumiem nav būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem.

Gatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu, Koncerns nav ieviesis vairākus SFPS un SFPS skaidrojumus, kas
vēl nav obligāti piemērojami par gadu, kas beidzās 2012. gada 31. decembrī:
•

10. SFPS, 11. SFPS, 12. SFPS, 27. SGS (pārskatīts 2011. gadā) un 28. SGS (pārskatīts
2011. gadā): piecu standartu kopums attiecībā uz konsolidāciju, kopīgām vienošanām, asociētajām
sabiedrībām un atklāšanas prasībām, izdoti 2011. gada maijā (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2014. gada 1. janvārī). Ātrāka to pielietošana ir atļauta gadījumā, ja tiek uzsākta visu piecu standartu
vienlaicīga piemērošana. Galvenās šo standartu prasības ir sekojošas:
-

10. SFPS aizvieto daļas no 27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati, kas skar
konsolidētos finanšu pārskatus. 12. interpretācija Konsolidācija - Īpašu nolūku uzņēmumi ir
atcelts līdz ar 10. SFPS izdošanu. Balstoties uz 10. SFPS pastāv tikai viens pamatojums
konsolidācijai, kas ir kontrole. Papildus 10. SFPS iekļauj jaunu kontroles definīciju, ka ietver sevī
trīs elementus: (a) varu pār ieguldījumu, (b) tiesības un pilnvaras uz mainīgiem ienākumiem no
iesaistīšanās ar ieguldījumu un (c) spēju izmantot savu varu pār ieguldījumu, lai ietekmētu
ieguldītāja ienākumu apmēru. 10. SFPS ir pievienotas detalizētas vadlīnijas, kas paskaidro rīcību
sarežģītos gadījumos.

-

11. SFPS aizvieto 31. SGS Daļas “kopuzņēmumos” 11. SFPS attiecas uz to, kā kopīga
vienošanās, kur divām vai vairākām tās dalībniekiem pieder kopīga kontrole, būtu jāklasificē.
13. interpretācija „Kopīgi kontrolēti uzņēmumi – nemonetāri kopuzņēmēju ieguldījumi” ir atcelta
līdz ar 11. SFPS izdošanu. Balstoties uz 11. SFPS kopīgas vienošanās ir jāklasificē kā kopīgas
darbības vai kopuzņēmumi, atkarībā no dalībnieku tiesībām un pienākumiem attiecībā uz
vienošanos. Pretstatā 31. SGS, pastāv trīs kopīgu vienošanos veidi: kopīgi kontrolēti uzņēmumi,
kopīgi kontrolēti aktīvi un kopīgi kontrolētas darbības. Papildus, atbilstoši 11. SFPS
kopuzņēmumiem ir prasība tikt uzskaitītiem atbilstoši grāmatvedības uzskaites pašu kapitāla
metodei, turpretī kopīgi kontrolēti uzņēmumi atbilstoši 31. SGS var tikt uzskaitīt izmantojot pašu
kapitāla metodi vai proporcionālo grāmatvedības uzskaiti.

-

12. SFPS ir informācijas atklāšanas standarts un attiecas uz uzņēmumiem, kuriem ir daļas
meitas sabiedrībās, kopīgās vienošanās asociētajos uzņēmumos un/vai nekonsolidētās
strukturētās organizācijās. Kopumā, 12. SFPS informācijas atklāšanas prasībās ir vairāk
detalizētas nekā patreizējos standartos.

Koncerns neuzskata, ka izdotiem pieciem standartiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.
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•

13. SFPS Patiesās vērtības noteikšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī
vai vēlāk, ar atļauju uzsākt ātrāku piemērošanu). 13. SFPS izveido vienu vadlīniju avotu patiesās
vērtības noteikšanai un informācijas atklāšanai attiecībā uz patiesās vērtības noteikšanu. Standarts
definē patiesās vērtības jēdzienu, nosaka ietvaru patiesās vērtības noteikšanai un prasības
informācijas atklāšanai par patiesās vērtības novērtējumiem. 13. SFPS darbības joma ir plaša, tas
attiecas uz abiem: gan finanšu instrumentu pozīcijām, gan arī nefinanšu instrumentu pozīcijām,
kurām citi SFPS prasa vai atļauj patiesās vērtības noteikšanu, kā arī atbilstošu informācijas
atklāšanu, izņemot atsevišķus apstākļus. Kopumā 13. SFPS informācijas atklāšanas prasības ir
vairāk detalizētas nekā tās, kas ir šobrīd standartos. Koncerns pašlaik izvērtē standarta sekas un tā
ietekmi uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 12. SGS Atliktais nodoklis: pamatā esoša aktīva atgūšana (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījums ievieš izņēmumu šobrīd eksistējošā atliktā nodokļa
aktīva vai saistību novērtēšanas principā, kas rodas, ieguldījumu īpašumu novērtējot patiesajā
vērtībā. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā pielietošana – Smaga
hiperinflācija un noteikta datumu atcelšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada
1. janvārī vai vēlāk). 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. Grozījumiem nebūs ietekmes uz
finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana - Pārējo apvienoto ieņēmumu pozīciju uzrādīšana
(spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2012. gada 1. jūlijā vai vēlāk). Grozījumi patur iespēju uzrādīt
peļņu vai zaudējumus un pārējos apvienotos ienākumus vai nu kopīgā pārskatā vai arī divos
atsevišķos, bet secīgi uzrādītos pārskatos. Tomēr, 1. SGS grozījumi pieprasa papildus informācijas
atklāšanu pārējo apvienoto ienākumu sadaļā, lai pozīcijas pārējo apvienoto ienākumu posteņi ir
sagrupēti divās kategorijās: (a) posteņi, kas netiks vēlāk pārklasificēti uz peļņu vai zaudējumiem; un
(b) posteņi, kas tiks vēlāk pārklasificēti uz peļņu vai zaudējumiem, iestājoties noteiktiem apstākļiem.
Ienākumu nodoklis starp šiem posteņiem ir jāattiecina pēc šī paša principa. Koncerns neuzskata, ka
grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 19. SGS “Darbinieku pabalsti” (stājas spēka pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1.
janvārī vai vēlāk, un prasa retrospektīvu piemērošanu ar dažiem izņēmumiem). Grozījumi maina
definēto labumu shēmu un darba atlaišanas pabalstu uzskaiti. Būtiskākā izmaiņas saistās ar
grāmatvedības uzskaiti izmaiņām definētajās labuma saistībās un plāna aktīvos. Grozījumi prasa
definētu labumu saistību un plāna aktīvu patiesās vērtības izmaiņu atzīšanu, kad tie rodas, un
tādējādi, izslēdz „gaiteņa” pieeju, kas tika atļauta iepriekšējā 19. SGS versijā, kā arī paātrina
iepriekšējo pakalpojumu izmaksu atzīšanu. Grozījumi prasa visus aktuāros guvumus un zaudējumus
atzīt nekavējoties caur pārējiem apvienotajiem ienākumiem, lai neto pensiju aktīvs vai saistības, kas
atzītas konsolidētajos finanšu stāvokļa pārskatos atklātu pilnu plāna iztrūkuma vai pārpalikuma
vērtību. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 7. SFPS Atklāšana – Finanšu aktīvu un finanšu saistību ieskaits (stājas spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk, un piemērojami retrospektīvi, lai ļautu
pilnvērtīgu informācijas salīdzināšanu). Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz finanšu aktīvu
un finanšu saistību ieskaita ietekmi uz finanšu stāvokļa pārskatu. Jaunās informācijas atklāšanas
prasības nosaka uzņēmumam atklāt bruto summas, uz kurām attiecas tiesības veikt ieskaitu un
apmērus saskaņā ar piemērotajiem grāmatvedības standartiem un saistīto neto ietekmi. Koncerns
neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: informācija atklāšana - finanšu aktīvu un finanšu saistību
ieskaits (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk, un ir piemērojams
retrospektīvi). Grozījumi paskaidro prasībās attiecībā uz finanšu instrumentu ieskaitu. Koncerns
neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

SFPIK 20. Interpretācija Liekās izmaksas raktuvju ražošanas fāze (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk). Interpretācija neattiecas uz Koncernu.
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•

9. SFPS Finanšu instrumenti 1. daļa: Klasifikācija un novērtēšana, izdots 2009. gada novembrī un
izdoti grozījumi 9 SFPS 2010. gada oktobrī, kā arī pēc tam izdoti grozījumi 9. SFPS un 7. SFPS
2011. gada decembrī (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav
apstiprināti ES.). 9. SFPS 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. 2011.gadā papildus grozījumi, kas veikti 9. SFPS un 7. SFPS Obligātais spēkā
stāšanās datums un pārejas informācijas atklāšanas prasības nosaka, ka 9. SPFS ir spēkā finanšu
pārskatiem par periodu, kas sākas 2015. gada 1. janvārī vai vēlāk, kā arī maina atbrīvojumu no
salīdzinošo periodu pārskatīšanas un saistītu informācija atklāšanu 7. SFPS.
Galvenās 9. SFPS 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 (i)
ja sabiedrības biznesa modelis neparedz līgumā noteikto naudas plūsmu savākšanu, un (ii)
aktīva līgumā noteiktās naudas plūsmas atspoguļo tikai pamatsummas un procentu maksājumus
(tas nozīmē, ka tam piemīt tikai „vienkārša aizdevuma” pazīmes). Visi pārējie parāda instrumenti
ir jānovērtē patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

-

Visi pašu kapitāla instrumenti ir jānovērtē patiesajā vērtībā. Tirdzniecības nolūkā turēti pašu
kapitāla instrumenti ir jānovērtē patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Visiem
pārējiem pašu kapitāla ieguldījumiem ir jāveic sākotnējā, vēlāk neatceļama, novērtēšana, lai
realizētās un nerealizētās patiesās vērtības izmaiņas atzītu caur citiem apvienotiem ieņēmumiem
nevis caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Šāda novērtēšana ir jāveic katram instrumentam
atsevišķi. Dividendes ir jāuzrāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja vien tās neatspoguļo
ienākumus no ieguldījumiem;

-

Lielākā daļa 39. SGS klasifikācijas un novērtēšanas prasību tika pārliktas uz 9. SFPS tās
nemainot. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar to, ka savu finanšu saistību kredītrisku izmaiņu
rezultātu sabiedrībai ir jāatspoguļo caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu, uzrādot tās citos
apvienotos ieņēmumos.

Koncerns pašlaik izvērtē pārskatītā standarta sekas un tā ietekmi uz Koncernu, kā arī izvērtē, kad
sākt piemērot šo standartu.
•

Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana – Valdības aizdevum” (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav apstiprināts ES). Šie grozījumi attiecas uz to, kā finanšu
pārskatu sniedzējiem, kas piemēro starptautiskos finanšu standartus pirmo reizi, uzskaitīt valdības
aizdevumu, kas izsniegts ar likmi, kas ir zemāka nekā tirgus noteiktā likme. Tie arī papildina ar
izņēmumu par retrospektīvu SFPS piemērošanu, kas nodrošina tādu pašu atvieglojumi pārskatu
sagatavotājiem, kas piemēro SFPS pirmo reizi, kāds noteikts esošajiem SFPS pārskatu
sagatavotājiem, kad prasība bija iekļauta 20. SGS “Valsts dotāciju uzskaites un Valdības palīdzības
informācijas atklāšana” 2008.gadā. Grozījumiem nebūs ietekmes uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 9. SFPS Finanšu instrumenti” un 7. SFPS “Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana –
obligātās spēkā stāšanās datums un pārejas informācijas atklāšana (nav apstiprināts ES). Grozījumi
atliek obligātās spēkā stāšanās datumu no 2013.gada 1.janvāra uz 2015.gada 1.janvāri. Grozījumi arī
sniedz atvieglojumu prasībai mainīt salīdzinošos finanšu pārskatu rādītājus, kas rodas 9. SFPS
piemērošanas rezultātā. Šis atvieglojums bija sākotnēji pieejams tikai uzņēmumiem, kas izvēlējās
piemērot 9. SFPS pirms 2012.gada. Tā vietā, tiks izvirzītas papildus pārejas informācijas atklāšanas
prasības, lai palīdzētu investoriem saprast ietekmi, ko rada 9.SFPS sākotnējā pielietošana attiecībā
uz finanšu instrumenti klasifikāciju un vērtības noteikšanu. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs
būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.
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•

Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 11. SFPS Kopējas vienošanās un 12. SFPS
Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos – pārejas vadlīnijas (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav apstiprināts ES). Grozījumi paredzēti, lai
nodrošinātu papildus pārejas atvieglojumus 10. SFPS, 11. SFPS un 12. SFPS, ierobežojot prasības
sniegt koriģētu salīdzinošo informāciju tikai iepriekšējam salīdzinošajam periodam. Kā arī, grozījumi
tika veikti 11. SFPS un 12. SFPS lai izslēgtu prasību sniegt salīdzinošo informāciju periodiem, kas ir
pirms tieši iepriekš esošā perioda. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz
finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati, 12.SFPS Informācijas atklāšana attiecībā uz
līdzdalību citos uzņēmumos un 27. SGS Atsevišķi finanšu pārskati – Investīciju uzņēmumi (spēkā
pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī. Nav apstiprināts ES). Grozījumi paredz
izņēmumu konsolidācijas prasībām 10. SFPS un nosaka investīciju uzņēmumiem novērtēt noteiktas
meitassabiedrībās pēc patiesās vērtības caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu nevis iekļaut tās
konsolidācijā. Grozījumi arī nosaka informācijas atklāšanas prasības investīciju uzņēmumiem.
Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi vairākos standartos Finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (2012), kuri veidojušies no
ikgadējā SFPS uzlabojumu projekta, kas izdots 2012. gada 17. maijā (1. SFPS, 1. SGS, 16. SGS,
32. SGS, 34. SGS), galvenokārt, ar mērķi izslēgt pretrunas un sniegt skaidrojumus formulējumiem
(grozījumus plānots pielietot pārskata periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Nav
apstiprināts ES). Labojumi nosaka nepieciešamo atzīšanas pieeju grāmatvedībā gadījumos, kur
iepriekš vija pieļaujama brīva interpretācija. Būtiskākās izmaiņas ietver jaunas vai atjaunotas prasības
attiecībā uz: (i) atkārtotu 1. SFPS pielietošanu, (ii) aizņēmuma izmaksām atbilstoši 1. SFPS,
(iii) prasību skaidrojumiem salīdzinošajai informācijai, (iv) apkalpojošo iekārtu klasifikāciju, (v) nodokļu
ietekmi no sadales veikšanas pašu kapitāla instrumentu turētājiem, (vi) starpposma finanšu
pārskatiem un kopēju aktīvu un saistību segmentu informāciju. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem
būs būtiska ietekme uz finanšu pārskatiem.

Konsolidētajā finanšu pārskatā ietvertās summas ir iegūtas, pamatojoties uz Koncerna sabiedrību
grāmatvedības uzskaiti, kas tiek veikta saskaņā ar Latvijas grāmatvedības likumdošanas aktiem, pielāgojot
atbilstoši atzīšanu, novērtēšanu un atklāšanu saskaņā ar SFPS, kas apstiprināti lietošanai ES. Konsolidētais
finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz sākotnējo izmaksu novērtēšanas principu, izņemot patiesajā
vērtībā novērtētos finanšu instrumentus (t.sk. atvasinātos finanšu instrumentus) ar atspoguļojumu apvienotajā
ienākumu pārskatā.
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 pieņēmumi
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, vadībai saskaņā ar SFPS nākas pamatoties uz noteiktām aplēsēm un
pieņēmumiem, kas attiecas uz aktīvu, saistību, ieņēmumu un izdevumu atzīšanu un uzrādāmajām iespējamām
saistībām. Aplēses galvenokārt attiecas uz pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, ieņēmumu atzīšanu š aubīgo
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 pieņēmumi ir izklāstīti turpmāk.
(i)
Citu nemateriālo ieguldījumu lietderīgās lietošanas laiki
Sākotnējais lietderīgās lietošanas laiks citiem nemateriālajiem ieguldījumiem tiek noteikts, izvērtējot katru
individuāli, apsverot šo aktīvu darbības periodu, tai skaitā aktīvo iegādes līgumu nosacījumus un termiņa
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, ņ emot vērā
atlikušo ekonomiski lietderīgo izmatošanas laiku un citus apstākļus.
(ii)
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki tiek pārskatīti vienu reizi gadā un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti,
lai atspoguļotu pašreizējos vadības uzskatus par izmaiņām tehnoloģijās, par aktīvu atlikušo ekonomiski
lietderīgo izmatošanas laiku un to fizisko stāvokli.
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(iii)
Nemateriālo ieguldījumu kapitalizācija (programmatūra)
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)
Ieņēmumu atzīšana
Principi ieņēmumu 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.
(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.
Uzkrājumi restrukturizācijas izmaksām ietver darbinieku atlaišanas pabalstus, un tie tiek izveidoti periodā,
kurā Koncerns uzņemas juridiskas vai loģiskas saistības veikt šādas izmaksas.
(c) Konsolidācija
(i)
Ieguldījumi meitassabiedrību kapitālā
Konsolidētajā finanšu pārskatā tiek iekļautas meitassabiedrības, kuras kontrolē mātessabiedrība. Par kontroli
tiek uzskatīta situācija, kad mātessabiedrība kontrolē vairāk kā pusi balsstiesīgā kapitāla vai citādi ir spējīga
noteikt uzņēmuma darbību. Meitassabiedrību darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīža un
konsolidācija tiek pārtraukta, kad mātessabiedrība pārstāj kontrolēt meitassabiedrību. Meitassabiedrību finanšu
pārskati ir sagatavoti par tādu pašu periodu kā mātessabiedrībai, pielietojot atbilstošas grāmatvedības metodes.
Meitassabiedrību iegāde tiek uzskaitīta, izmantojot pirkšanas metodi, izņemot tās, kas iegādātas no saistītām
pusēm. Biznesa kombinācijā identificējamie iegādātie aktīvi, pārņemtās saistības un iespējamās saistības tiek
novērtētas patiesajā vērtībā iegādes brīdī.
Iegādes izmaksas tiek novērtētas atdoto aktīvu, emitēto pašu kapitāla instrumentu, radušo vai pārņemto
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 peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.
(ii)
Ieguldījumi asociēto sabiedrību kapitālā
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās tiek uzskaitīti saskaņā 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 peļņas vai zaudējumu aprēķinā uzrādīt Koncernam
pienākošos daļu no asociētās sabiedrības neto peļņas vai zaudējumiem, izslēdzot nerealizēto peļņu vai
nerealizētos zaudējumus no darījumiem starp Koncernu un asociēto sabiedrību Koncernam piederošo daļu
apmērā. No asociētās sabiedrības saņemtās dividendes attiecīgi samazina ieguldījumu uzskaites vērtību.
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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 ilgtermiņa ieguldījumi.
(iii)
Koncerna sabiedrību savstarpējo darījumu izslēgšana
Konsolidētais finanšu pārskats ietver Mātessabiedrības un Koncerna meitassabiedrību finanšu pārskatus par
2012. gadu. Mātessabiedrības un meitassabiedrību 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
peļņa vai zaudējumi no darījumiem starp Koncerna sabiedrībām tiek izslēgti. Nerealizētā peļņa 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. Peļņa vai zaudējumi, kas radušies šo
darījumu rezultātā, kā arī no ārvalstu valūtā esošo monetāro aktīvu un saistību pārvērtēšanas vietējā valūtā,
tiek uzskaitīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Gada beigās ārvalstu valūtā esošie finanšu aktīvi un saistības
tiek pārvērtētas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, kāds ir spēkā 31. decembrī, un visas attiecīgās
valūtas kursa svārstības tiek uzskaitītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Lata maiņas kurss attiecībā pret zemāk minētajām valūtām pēdējo divu gadu laikā:
2012. gada
31. decembrī
USD
LTL
GBP

0,531
0,204
0,857

2011. gada
31. decembrī
0,544
0,204
0,840

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 peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc tam, kad vadība ir novērtējusi, vai
visi aktīvi tika identificēti un vai visas saistības un iespējamās saistības tika pārņemtas, 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.
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(iii)
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pārējos nemateriālajos ieguldījumos tiek iekļautas preču zīmes, klientu līgumi, datorprogrammu un citas
licences, kapitalizētās projektu grupu personāla izmaksas un ar datorprogrammu ieviešanu saistītas
pakalpojumu izmaksas. Gadījumos, ja datorprogramma ir iekārtas neatņemama 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 pastāv vērtības samazināšanās pazīmes, tiek veikta
nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtības izvērtēšana un gadījumā, ja nemateriālā ieguldījuma uzskaites
vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no nemateriālā ieguldījuma neto
pārdošanas vērtības un izmantošanas vērtības, tad tā uzskaites vērtība tiek nekavējoties samazināta līdz
atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Katrā 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.
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 neierobežots.
Pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiks tiek pārskatīts vismaz vienu reizi gadā. Efekts, ko rada izmaiņas
lietderīgā lietošanas laikā, tiek iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā periodā, kad notikušas izmaiņas, un
nākamajos periodos.
Ja pamatlīdzekļa uzskaites vērtība ir lielāka nekā tā prognozētā atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no
pamatlīdzekļa neto pārdošanas vērtības un izmantošanas vērtības, tad pamatlīdzekļa uzskaites vērtība tiek
nekavējoties samazināta līdz atgūstamajai vērtībai, starpību iekļaujot 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 Solutions - būvniecību.
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Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek noteikti, salīdzinot ieņēmumus no pārdošanas ar
pamatlīdzekļu uzskaites vērtību, un tiek iekļauti saimnieciskās darbības ieņēmumos vai izdevumos.
Nomātā īpašuma uzlabojumi ir atspoguļoti pozīcijā „Zeme un ēkas” un tiek amortizēti īsākajā no uzlabojuma
lietošanas laika vai nomas perioda.
Pamatlīdzekļu celtniecības izmaksas tiek noteiktas, balstoties uz faktiskajām piegādātāju un apakšuzņēmēju
izmaksām pārskata datumā. Pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai domāto aizņēmumu 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 (izņemot 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 termiņš nepārsniedz trīs mēnešus.
Finanšu instrumenti tiek klasificēti atbilstoši noteiktai kategorijai: finanšu aktīvi patiesajā vērtībā, izmantojot
peļņu vai zaudējumus, aizdevumi un debitoru parādi, līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi un pārdošanai
pieejami finanšu aktīvi, un tiek atzīti sekojoši:
(i)
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar izmaiņu atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Finanšu aktīvi tiek uzskaitīti patiesajā vērtībā, kuru vērtības izmaiņas atspoguļo peļņas 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 pieņem pirkšanas vai pārdošanas
lēmumus, balstoties uz to patieso vērtību saskaņā 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 izmaiņas tiek atzītas peļņas 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, izņemot summas, kuru atmaksāšanas termiņš pārsniedz
12 mēnešus. Šīs summas tiek uzrādītas ilgtermiņa ieguldījumos.
Zaudējumi no vērtības samazināšanās vai bezcerīgajiem parādiem tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā,
ja pastāv varbūtība, ka Koncerns nesaņems summas saskaņā 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 peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
(iii)
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi
Ja Koncernam ir nodomi un iespējas turēt parādu vērtspapīrus līdz to termiņa beigām, tad tie tiek klasificēti
kā līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi. Tie tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo
procentu metodi, atskaitot zaudējumus no vērtības samazināšanās.
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(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 izmaiņas, 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 peļņa vai
zaudējumi no pārējiem apvienotajiem ienākumiem tiek pārnesta uz peļņas 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 aizņēmēja
veicamo maksājumu kavēšanos, kredīta vai avansa pārstrukturēšanu ar nosacījumiem, kādus Koncerns citos
apstākļos neapsvērtu, norādes, ka aizņēmējs 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
diskontē ar sākotnējo efektīvo procentu likmi. Pārdošanai pieejama finanšu aktīva zaudējumus no vērtības
samazināšanās aprēķina, atsaucoties uz tā patieso vērtību.
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 peļņas 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 aizņēmumi.
(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 termiņš ir salīdzinoši ī ss. Finanšu saistības tiek izslēgtas no finanšu stāvokļa
pārskata, kad līguma noteiktās saistības ir izpildītas, atceltas vai beigušās.
(ii)
Aizņēmumi
Visi aizņēmumi tiek atzīti saņemtās atlīdzības patiesajā vērtībā, atskaitot darījuma izmaksas, kas tieši
attiecināmas uz aizņēmuma iegādi. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek novērtēti pēc amortizētās
pašizmaksas, izmantojot efektīvo procentu metodi. Ieņēmumi vai zaudējumi tiek atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā kā procentu ieņēmumi vai izdevumi, kad saistības tiek izslēgtas no finanšu stāvokļa pārskata,
izmantojot amortizācijas procesu. Aizņēmumu daļa, kuras atmaksas termiņš pārsniedz 12 mēnešus, tiek
iekļauta ilgtermiņa saistībās.
Aizņēmumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz nepabeigta aktīva iegādi vai būvniecību, tiek kapitalizētas kā
šā aktīvu objekta izmaksas. Kapitalizējamās aizņēmumu 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 aizņēmumu izmaksām par aizņēmumiem, kas nav atmaksāti
perioda laikā.
Koncerns var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, lai ierobežotu 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.
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(i) Nomas līgumi
Nomas darījumi, kuri pēc būtības nodod nomas ņēmējam 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 ieņēmumi tiek ietverti peļņas 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. Ieņēmumus 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 saskaņā ar operatīvās nomas līgumu, tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc
lineārās metodes nomas līguma periodā.
Ja Koncerna sabiedrība ir finanšu nomas ņēmējs, 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
maksājumi tiek ietverti peļņas vai zaudējumu aprēķinā nomas termiņa laikā. Nomāto pamatlīdzekli amortizē
īsākajā no nomas termiņa 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 uzņēmējdarbības 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, izņemot gadījumus, kad ekonomiskos labumus ietverošu resursu aizplūšanas
iespēja ir niecīga.
(l) Darbinieku labumi
(i)
Darbinieku īstermiņa labumi
Darbinieku īstermiņa 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, saskaņā 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.
Iemaksas pensiju fondā tiek veiktas balstoties uz individuālu darbinieka izvēli uzņēmuma noteiktu labumu
ietvaros. 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.
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(m) Ienākuma nodokļi
Ienākuma nodokļa izmaksas ietver tekošo un atlikto nodokli. Ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, izņemot 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 izmaiņas, 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 peļņa,
attiecībā pret kuru varēs izmantot atskaitāmās pagaidu starpības.
Atliktā nodokļa aktīvs vai saistības tiek atzīts no pagaidu starpībām, kas saistītas ar ieguldījumiem
meitassabiedrībās un asociētās sabiedrībās, izņemot, 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.
(n) Ieņēmumu atzīšana
Ieņēmumi 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 ieņēmumu apjomu ir iespējams ticami novērtēt.
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti, kad pakalpojums tiek sniegts klientiem vai citiem
elektronisko pakalpojumu operatoriem saskaņā ar līgumā noteiktiem termiņiem un nosacījumiem. Ieņēmumi
no sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem tiek atzīti šo pakalpojumu sniegšanas brīdī, pamatojoties
uz patērēto telekomunikāciju tīkla un iekārtu lietošanas laiku. Ieņēmumi ietver maksu par tālruņa sarunām,
par kurām vēl nav izrakstīts rēķins, ciktāl tās var tikt identificētas. Ieņēmumi no ā rvalstu telekomunikāciju
uzņēmumiem tiek noteikti, pamatojoties uz likmēm, par kurām ar katru no šiem uzņēmumiem ir panākta
vienošanās.
Ieņēmumi, kas gūti no priekšapmaksas zvanu un datu pārraides karšu pārdošanas, tiek atzīti pakalpojuma
sniegšanas periodā, nevis pārdošanas brīdī. Sniedzot norēķinu pakalpojumus, trešo personu vārdā iekasētās
summas netiek atzītas par ieņēmumiem, ieņēmumos tiek atzīta maksa par norēķinu pakalpojumu sniegšanu.
Lattelecom nereti apvieno sniegtos pakalpojumus un preces vienotā klientu piedāvājumā. Piedāvājumi jeb
komplekti var ietvert vairākus produktus. Dažkārt 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. Ieņēmumi starp pakalpojumiem un iekārtām tiek attiecināti balstoties uz katra
produkta patieso vērtību. Pakalpojumi par kuriem piestāda maksu pēc faktiskā patēriņa, netiek iekļauti
ieņēmumu sadalījumā.
Gadījumos, kad ieņēmumi gūti, pārdodot preces vai pakalpojumus, Koncerns atzīst ieņēmumus, 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).
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Ieņēmumi no ilgtermiņa līgumiem tiek atzīti, izmantojot līgumdarba izpildes apjomu procentos pārskata
perioda beigu datumā. Ilgtermiņa līgumi tiek noslēgti, piemēram, par elektronisko sakaru tīkla izbūvi un
datorprogrammas izveidošanu un ieviešanu. Ja ilgtermiņa līguma rezultātu var ticami aplēst, ar šādu līgumu
saistītus ieņēmumus un izmaksas atzīst apvienotajā ienākumu pārskatā attiecīgi par ieņēmumiem un
izdevumiem, ņemot vērā līgumdarba izpildes apjomu procentos pārskata perioda beigu datumā. Ja ilgtermiņa
līguma rezultātu nav iespējams ticami aplēst, ieņēmumus atzīst tikai tādā apmērā, kādā radušās ar līgumu
saistītās izmaksas, kuras iespējams atgūt, un gaidāmo peļņu neatzīst. Ar līgumu saistītās izmaksas atzīst par
izdevumiem periodā, kurā tās radušās. Gaidāmie zaudējumi no līguma uzreiz tiek atzīti par izdevumiem
peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Procentu ienākumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālo laika sadalījumu un ņemot vērā aktīva faktisko
ienesīgumu.
Ienākumi no līdzdalības Koncerna citu sabiedrību kapitālos (dividendes) tiek atzīti tad, kad ir noteiktas
tiesības saņemt maksājumu.
(o) Valsts dotācijas
Valsts dotācijas, kuras var saņemt kā kompensāciju par jau esošiem izdevumiem vai zaudējumiem, tiek
atzītas ienākumos tajā periodā, kurā rodas tiesības dotāciju saņemt. Papildu informācija sniegta 1. piezīmes
5. sadaļā.
(p) Peļņa par vienu kapitāla daļu
Peļņa par vienu kapitāla daļu ir aprēķināta, izdalot pārskata gada peļņu ar vidējo apgrozībā esošo parasto
kapitāla daļu skaitu pārskata gadā. Vidējais apgrozībā esošo parasto daļu skaits tiek koriģēts, ņemot vērā
laika svara faktoru.
(q) Dividendes
Dividendes tiek atzītas Koncerna finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Koncerna dalībnieku pilnsapulce
apstiprina dividenžu izmaksāšanu.
(r) Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma
Finanšu pārskatā atzītās summas tiek koriģētas, ņemot 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 pieņēmumiem, kuri izmantoti
patiesās vērtības noteikšanā, atklāta attiecīgo aktīvu un saistību atbilstošajās finanšu pārskata piezīmēs.
Īstermiņa 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 posteņu uzskaites vērtība atbilst to patiesajai
vērtībai.
(t) Nākamo periodu ieņēmumi
Koncerna aprēķinātie nākamo periodu ieņēmumi atspoguļo ilgtermiņa un īstermiņa saņemtos avansus no
pircējiem par nomas un citiem pakalpojumiem, kuri vēl nav sniegti. Nākamo periodu ieņēmumi sākotnēji tiek
atzīti saņemtās atlīdzības tagadnes vērtībā. Ieņēmumi tiek atzīti peļņas 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 ilgtermiņa līgumi, Koncerns atzīst izmaksās pakāpeniski klientu līgumu darbības laikā.

32

LATTELECOM KONCERNA
KONSOLIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI
(v) Risku ierobežošanas uzskaite
Tā atvasināto instrumentu patiesās vērtības spēkā esošo izmaiņu daļa, kas ir atbilstoši norādīta un uzskatīta
par naudas plūsmas risku ierobežojošu instrumentu, tiek atzīta pārējos pārskata gada ienākumos. Uz
neefektīvo daļu attiecinātā peļņas vai zaudējumu daļa tiek nekavējoties atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pašu kapitālā uzkrātā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve tiek pārklasificēta par peļņu vai
zaudējumiem tajā periodā, kura laikā risku ierobežotā pozīcija ietekmē peļņu vai zaudējumus (piemēram, kad
tiek realizēts tāds plānotais pirkums, kas ir pakļauts risku ierobežošanai).
Taču, ja risku ierobežošanai pakļautā plānotā darījuma realizācijas rezultātā rodas ne-finanšu aktīvs
(piemēram, krājumi vai pamatlīdzekļi), pašu kapitālā uzkrātā nākošo periodu peļņas 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 ierobežošanas instruments tiek vai nu pārdots, vai ir beidzies tā termiņš, vai arī tad, ja risku
ierobežošana neatbilst risku ierobežošanas uzskaites kritērijiem, pašu kapitālā uzkrātā peļņas vai zaudējumu
daļa tiek atzīta vienlaikus ar plānotā darījuma atzīšanu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Ja ir sagaidāms, ka
plānotais darījums vairs netiks realizēts, pašu kapitālā uzkrātā peļņas vai zaudējumu daļa tiek nekavējoties
pārklasificēta no pašu kapitāla uz peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
Lattelecom risku ierobežošanas uzskaiti piemēro tikai tādiem darījumiem, kam ir augsta realizācijas
iespējamības pakāpe. Risku ierobežošanas dokumentācija ietver risku ierobežošanas instrumenta un risku
ierobežošanai pakļautā darījuma mijiedarbības pamatprincipus; tā arī fiksē risku vadības mērķus, nosaka
risku ierobežošanai pakļauto darījumu realizācijas stratēģiju, kā arī norāda, vai attiecīgais risku
ierobežošanas instruments ir pietiekami efektīvs, lai garantētu riska ierobežošanai pakļautā darījuma naudas
plūsmas izmaiņu kontroli.
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1. PIEZĪME
IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI
Ieņēmumi no pamatdarbības pakalpojumiem:
ieņēmumi no datu, TV un interneta pakalpojumiem
ieņēmumi no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem (1)
ieņēmumi no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem (2)
Ieņēmumi no saistītiem pakalpojumiem (3)
Kopā
Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi (4)
Valsts dotācijas (5)
– atlīdzība par zaudējumiem
Kopā

2012
LVL’000

2011
LVL’000

59 132
39 038
17 382
115 552
31 551
147 103

55 368
44 307
18 008
117 683
18 151
135 834

1 467

1 795

43
148 613

137 629

(1) Ieņēmumos no elektronisko sakaru balss pakalpojumiem ietverti visi ieņēmumi no balss pakalpojumiem

vietējā un starptautiskā sakaru tīklā, no ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem.
(2) Ieņēmumos no elektronisko sakaru operatoru pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no starpsavienojumiem ar
vietējiem un ārzemju elektronisko sakaru operatoriem, pārraides tilpuma un līniju nomas.
(3) Ieņēmumos no saistītiem pakalpojumiem ietverti ieņēmumi 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) Saskaņā 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 2012. gadā, gan arī 2011. gadā. Universālā pakalpojuma saistībās noteica, ka lietotājiem
jānodrošina piekļuve publiskajam fiksētajam telefonu tīklam (saistība spēkā no 2006. gada 1. oktobra) ar
iespēju saņemt vietējo, iekšzemes un starptautisko sarunu pakalpojumi, datu pārraides pakalpojumi ar
pārraides ā trumu ne mazāku kā 9 600 bit/s, jānodrošina pieeja visaptverošam abonentu sarakstam un
visaptverošam uzziņu dienestam, kā arī saistība uzturēt taksofonus.
2012. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja UPS kompensējamo zaudējumu
summu par 2011. gadu LVL 43 tūkstošu apmērā. Kompensējamā zaudējumu summa tika aprēķināta saskaņā
ar SPRK izstrādātu metodoloģiju. Apstiprinātā summa tika atzīta ienākumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā
par 2012. gadu. Par 2010. gadu universālā pakalpojuma saistību izpilde neradīja zaudējumus, kurus
nepieciešams kompensēt un uzrādīt 2011. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Par 2012. gadu universālā pakalpojuma saistību izpildes rezultātā radušās kompensējamās tīrās izmaksas
netiek 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 ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Maksājumi vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Kopā

2012
LVL’000
(6 683)
(3 784)
(10 467)

2011
LVL’000
(5 938)
(5 529)
(11 467)
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3. PIEZĪME
PERSONĀLA IZMAKSAS
Darba alga
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Atlaišanas pabalsti
Iemaksas pensiju fondā
Citi pabalsti
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (8. un 9.b piezīme)
Kopā

Darbinieku skaits gada beigās
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits

2012
LVL’000
(27 747)
(7 013)
(690)
(65)
(1 220)
(36 735)
4 104
(32 631)

2011
LVL’000
(28 184)
(7 108)
(1 088)
(618)
(476)
(37 474)
4 160
(33 314)

2012
2 113
2 038

2011
2 174
2 275

4. PIEZĪME
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
Tiešās pakalpojumu izmaksas
Elektroniskā sakaru tīkla tehniskās izmaksas
Telpu noma, uzturēšana un komunālie pakalpojumi
Administrācijas izmaksas
Mārketinga un reklāmas izmaksas
Transporta izmaksas
IT izmaksas
Šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas
Materiālu izmaksas
Norēķinu izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Izmaksas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (8. un 9.b piezīme)
Kopā

2012
LVL’000
(28 693)
(10 529)
(6 719)
(3 496)
(3 017)
(2 167)
(1 265)
(1 027)
(846)
(270)
(198)
(58 227)
937
(57 290)

2011
LVL’000
(16 020)
(11 331)
(6 270)
(2 962)
(3 405)
(2 426)
(1 406)
(1 427)
(1 181)
(469)
(217)
(47 114)
718
(46 396)

2012
LVL’000
32
74
106

2011
LVL’000
24
24

5. PIEZĪME
FINANŠU IEŅĒMUMI
Procentu ieņēmumi
Neto peļņa no valūtas kursa svārstībām
Kopā

Procentu ieņēmumi LVL 32 tūkstošu apmērā (2011. gadā - LVL 24 tūkstoši) gūti no naudas līdzekļu īstermiņa
depozītiem.
FINANŠU IZMAKSAS
Procentu izmaksas:
par aizņēmumiem
citas
Neto zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā

2012
LVL’000

2011
LVL’000

(6)
(3)
(9)
(9)

(173)
(17)
(190)
(80)
(270)
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6. PIEZĪME
IENĀKUMA NODOKĻI
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas
Ienākuma nodokļa korekcijas par iepriekšējiem gadiem
Atliktā ienākuma nodokļa ieņēmumi
Kopā

2012
LVL’000
(4 261)
32
1 232
(2 997)

2011
LVL’000
(3 943)
74
1 441
(2 428)

2012. un 2011. gadā, aprēķinot uzņēmuma ienākuma nodokli par pārskata gadu, tika piemērota spēkā esošā
nodokļa likme 15%.
Grāmatvedības peļņas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze:
2012
LVL’000

2011
LVL’000

Peļņa pirms nodokļiem
Aprēķinātais ienākuma nodoklis pēc 15% likmes
Nodokļu korekcijas par:
izdevumiem, kas nav atskaitāmi, nosakot apliekamo ienākumu
rezultāts no līdzdalības asociētajā uzņēmumā pēc nodokļiem
iepriekšējo gadu nodokļu korekcijām
nodokļu atlaide par ziedojumiem
Kopā

25 003
3 750

23 232
3 485

180
(917)
33
(49)
2 997

403
(993)
(419)
(48)
2 428

Efektīvā nodokļa likme

12,0%

10,5%

2012. un 2011. gada 31. decembrī, aprēķinot atlikto ienākuma nodokli, visām pagaidu starpībām tika
piemērota 15% nodokļa likme.
Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas:
Atlikums pārskata gada sākumā
Ēkas, zeme, iekārtas un nemateriālie ieguldījumi
Uzkrātās saistības
Valsts dotācijas (1. un 13. piezīme)
Atliktā nodokļa ienākumi
Atlikums pārskata gada beigās

2012
LVL’000
(5 915)
318
798
116
1 232
(4 683)

2011
LVL’000
(7 356)
1 037
267
137
1 441
(5 915)

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

2012
LVL’000
528
(5 211)
(4 683)

2011
LVL’000
513
(6 428)
(5 915)

2012. gada 31. decembrī papildus atliktā nodokļa saistības LVL 3,073 miljonu apmērā, kuras attiecas uz
uzņēmuma ienākuma nodokļa summu no LVL 20,489 miljoniem nerealizētās peļņas 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. Ieņēmumi no dividendēm, ko Lattelecom saņem no LMT ir iekļauti
neapliekamo ienākumu kategorijā, balstoties uz šobrīd spēkā esošo likumu Par uzņēmumu 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:
Atgūstami vairāk kā pēc 12 mēnešiem:
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Valsts dotācijas (1. un 13. piezīme)
Uzkrātie nodokļu zaudējumi
Atgūstami līdz 12 mēnešiem:
Valsts dotācijas (1. un 13. piezīme)
Uzkrātās saistības un uzkrājumi
Kopā

2012
LVL’000

2011
LVL’000

(7 871)
(245)
166

(7 525)
(368)
170

(130)
3 397
(4 683)

(123)
1 931
(5 915)

2012
22 006
146 079 000
0,15

2011
20 804
146 079 000
0,14

7. PIEZĪME
PEĻŅA PAR VIENU KAPITĀLA DAĻU
Gada peļņa (LVL ‘000)
Parasto kapitāla daļu skaits
Pamatpeļņa un mazinātā peļņa par vienu kapitāla daļu (LVL)

Lattelecom daļu kapitāls saskaņā 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 saņemt izmaksājamās dividendes un atlikušo kapitālu.
Mātessabiedrībā nav paredzama pamatkapitāla parasto daļu emisija, kuras rezultātā notiktu aprēķinā
izmantojamā daļu skaita korekcija, tādēļ koriģētās peļņas apjoms par vienu kapitāla daļu ir vienāds ar pamata
peļņu par vienu kapitāla daļu. Samaksātās dividendes 2012. gadā un 2011. gadā bija attiecīgi LVL 21,8
miljoni (LVL 0,15 par vienu kapitāla daļu) un LVL 19,2 miljoni (LVL 0,13 par vienu kapitāla daļu).
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8. PIEZĪME
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI

2010. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija / zaudējumi no
vērtības samazināšanās
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2010. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti
Amortizācija
Atlikusī vērtība 2011. gada 31. decembrī
2011. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija / zaudējumi no
vērtības samazināšanās
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība 2011. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti
Amortizācija
Atlikusī vērtība 2012. gada 31. decembrī
2012. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija / zaudējumi no
vērtības samazināšanās
Atlikusī vērtība

Nemateriālā
vērtība

Klientu
līgumi

Datorprogrammu
izveidošana

LVL’000

LVL’000

Kopā

LVL’000

LVL’000

4 420

1 196

389

27 055

1 208

34 268

(4 420)
-

(1 072)
124

(389)
-

(20 405)
6 650

1 208

(26 286)
7 982

-

124
(59)
65

-

6 650
2 665
(75)
(2 594)
6 646

1 208
2 562
(2 665)
1 105

7 982
2 562
(75)
(2 653)
7 816

4 420

1 196

389

28 813

1 105

35 923

(4 420)
-

(1 131)
65

(389)
-

(22 167)
6 646

1 105

(28 107)
7 816

-

65
(65)
-

3
3

6,646
1,420
(62)
(2,690)
5,314

1,105
1,405
(1,423)
1,087

7,816
1,405
(62)
(2,755)
6,404

4 420

1 196

392

30 078

1 087

37 173

(4 420)
-

(1 196)
-

(389)
3

(24 764)
5 314

1 087

(30 769)
6 404

DatorPreču programmas
zīmes
un licences
LVL’000
LVL’000

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 2012. gadā bija LVL 0,708 miljoni (2011. gadā – LVL 0,846 miljoni; 3. un 4 piezīme).
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9. PIEZĪME
PAMATLĪDZEKĻI
Zeme un
ēkas
LVL’000
2010. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2010. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Klasificēti kā pārdošanai turēti
Nolietojums
Atlikusī vērtība
2011. gada 31. decembrī
2011. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2011. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Pārklasificēti uz/no
pārdošanai turētiem
Nolietojums
Pārklasificēti
Atlikusī vērtība
2012. gada 31. decembrī
2012. 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

27 939
(12 533)
15 406

193 265
(94 010)
99 255

262 847
(210 028)
52 819

26 845
(20 121)
6 724

5 679
5 679

516 575
(336 692)
179 883

15 406
448
(475)
(924)
(1 284)

99 255
5 375
(6)
(7 682)

52 819
12 404
(113)
(17 402)

6 724
1 896
(127)
(2 834)

5 679
19 073
(20 123)
-

179 883
19 073
(721)
(924)
(29 202)

13 171

96 942

47 708

5 659

4 629

168 109

24 317
(11 146)
13 171

198 156
(101 214)
96 942

264 284
(216 576)
47 708

24 288
(18 629)
5 659

4 629
4 629

515 674
(347 565)
168 109

13 171
392
(115)

96 942
4 050
-

47 708
11 742
(400)

5 659
2 424
(98)

4 629
25 050
(18 608)
-

168 109
25 050
(613)

117
(1 136)
-

(7 893)
-

(16 369)
3

(2 372)
(3)

-

117
(27 770)
-

12 429

93 099

42 684

5 610

11 071

164 893

24 983
(12 554)
12 429

202 022
(108 923)
93 099

261 869
(219 185)
42 684

23 334
(17 724)
5 610

11 071
11 071

523 279
(358 386)
164 893

(a) Nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcija
Kategorijā “Zeme un ēkas” ir ietvertas nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas izmaksas:
Iegādes cena
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

2012
LVL’000
2 130
(1 770)
360

2011
LVL’000
2 121
(1 671)
450

20b piezīmē ir atspoguļota informācija par Koncerna saistībām attiecībā uz īpašuma nomas tiesībām.
(b) Pašu uzņēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir dažādu uzņēmuma struktūrvienību
radītas tiešās izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumu projektiem un ir kapitalizētas, balstoties uz šajos
projektos ieguldīto stundu skaitu. Kopējā kapitalizēto izmaksu summa 2012. gadā bija LVL 4,333 miljoni
(2011. gadā – LVL 4,032 miljoni; 3. un 4. piezīme).
2012. un 2011. gadā Koncernam neradās procentu izmaksas pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai.
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(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. Š o pamatlīdzekļu
sākotnējā iegādes vērtība 2012. gada 31. decembrī ir LVL 95,305 miljoni (2011. gadā – LVL 76,205 miljoni).
(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu
Īpašumtiesības uz Mātessabiedrības nekustamā ī pašuma objektiem – zemi un ēkām – 2012. gada
31. decembrī zemesgrāmatā bija reģistrētas 93% apmērā (2011. gadā – 95%) no kopējā Mātessabiedrībai
piederošā zemes un ē ku objektu skaita. Pārējie vēl nereģistrētie objekti ar atlikušo uzskaites vērtību
LVL 144 314 apmērā atrodas dokumentu reģistrācijai zemesgrāmatā sagatavošanas procesā nepietiekamas
tehniskās dokumentācijas dēļ. Pagaidām nereģistrētie objekti pie SIA Lattelecom izveidošanas bija Valsts
mantiskā ieguldījuma pamatlīdzekļu sastāvdaļa.
(e) Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Izmaiņas pārdošanai turētos ilgtermiņa ieguldījumos:
Atlikums pārskata gada sākumā
Klasificēti kā pārdošanai turēti
Pārklasificēti uz pamatlīdzekļiem
Pārdoti
Atlikums pārskata gada beigās

2012
LVL’000
950
253
(370)
(190)
643

2011
LVL’000
60
923
(33)
950

10. PIEZĪME
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS
Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pirms nodokļiem
Daļa no asociētās sabiedrības nodokļiem
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pēc nodokļiem
Saņemtās dividendes
Uzskaites vērtība pārskata gada beigās

2012
LVL’000
23 847

2011
LVL’000
24 236

6 952
(883)
6 069
(6 637)
23 279

7 554
(936)
6 618
(7 007)
23 847

SIA Lattelecom pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla. 2012. un 2011. gadā
nekādas pārmaiņas līdzdalībā nav notikušas.
LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenie darbības veidi ir mobilo sakaru pakalpojumu
sniegšana (21. piezīme).
LMT koncerna finanšu pārskatu kopsummas (nerevidēts)

2012
LVL’000

2011
LVL’000

Apvienotais ienākumu pārskats
Ieņēmumi
Gada peļņa

128 861
26 390

135 536
28 773

Finanšu stāvokļa pārskats
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Aktīvi kopā

130 008
24 999
155 007

101 754
46 303
148 057

Pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Īstermiņa kreditori
Pašu kapitāls un saistības kopā

101 252
4 712
49 043
155 007

103 678
3 849
40 530
148 057
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11. PIEZĪME
ILGTERMIŅA DEBITORU PARĀDI
2012
LVL’000
1 637
66
1 703

Valsts dotācijas (1. piezīme)
Debitoru parādi
Kopā

2011
LVL’000
2 455
100
2 555

Valsts dotāciju daļa ar atmaksas laiku līdz 1 gadam ir iekļauta īstermiņa debitoru parādos (13. piezīme).
12. PIEZĪME
KRĀJUMI
2012
LVL’000
2 236
2 093
24
(802)
3 551

2011
LVL’000
2 214
2 033
266
(551)
3 962

2012
LVL’000
551
335
(84)
802

2011
LVL’000
239
492
(180)
551

2012
LVL’000
11 223
3 381
2 786
861
240
(4 041)
14 450

2011
LVL’000
11 147
3 474
2 677
818
145
9
(4 834)
13 436

Atlikums 2011. gada 1.janvārī
Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2011. gada 31. decembrī

Individuālie
uzkrājumi
LVL’000
3 466
1 337
(1 009)
3 794

Vispārējie
uzkrājumi
LVL’000
995
89
(44)
1 040

Kopā
LVL’000
4 461
1 426
(1 053)
4 834

Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2012. gada 31. decembrī

626
(1 748)
2 672

401
(72)
1 369

1 027
(1 820)
4 041

Kabeļi, vadi un citi materiāli
Preces pārdošanai
Avansa maksājumi par krājumiem
Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās
Kopā

Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās:
Atlikums pārskata gada sākumā
Pārskata gadā izveidoti uzkrājumi
Norakstīti
Atlikums pārskata gada beigās

13. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI
Pircēju un pasūtītāju parādi
Citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju parādi
Uzkrātie ieņēmumi
Valsts dotācijas (1. un 11. piezīme)
Citi debitoru parādi
Finanšu līzings
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem:
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13. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI (turpinājums)
Debitoru parādu vecuma analīze 31. decembrī:

Nav kavēti
Kavēti:
mazāk kā 30 dienas
30-90 dienas
90-180 dienas
180-365 dienas
vairāk kā 365 dienas
Kopā

2012
Bruto
LVL’000
12 337
1 491
454
206
194
3 809
18 491

Neto
LVL’000
12 337
1 433
328
128
91
133
14 450

2011
Bruto
LVL’000
11 434
1 367
407
108
168
4 786
18 270

Neto
LVL’000
11 434
1 343
376
55
109
119
13 436

Debitoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu telekomunikāciju operatoriem ir 45 dienas, vietējiem
telekomunikāciju uzņēmumiem 30 dienas, telekomunikāciju pakalpojumu klientiem 15 dienas.
14. PIEZĪME
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI
Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermiņa banku depozīti
Kopā

2012
LVL’000
5 562
3 297
8 859

2011
LVL’000
2 639
3 444
6 083

2012. gada 31. decembrī īstermiņa depozītu bankās vidējā svērtā gada procentu likme bija 0,38% un vidējais
termiņš – 51 diena (2011. gadā - attiecīgi 1,27% un 28 dienas). Izmaiņas procentu likmēs ir skaidrojamas ar
vispārējām procentu likmju izmaiņām finanšu tirgū.
15. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
Summa LVL 3,366 miljoni (2011. gadā – LVL 4,116 miljoni) ietver saņemtos avansa maksājumus no
klientiem par ilgtermiņa kabeļu tilpuma nomas tiesībām. Avansa maksājumu īstermiņa daļa LVL 0,759
miljonu (2011. gadā – LVL 0,762 miljoni) vērtībā iekļauta īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos
(18. piezīme). Ilgtermiņa daļas sadalījums pa periodiem:
No 1 līdz 5 gadiem
No 5 gadiem
Kopā

2012
LVL’000
2 691
675
3 366

2011
LVL’000
3 033
1 083
4 116

2012
LVL’000
6 859
6 566
3 421
2 314
1 949
1 906
1 310
241
24 566

2011
LVL’000
6 430
7 025
3 644
2 617
1 370
2 194
1 224
95
24 599

16. PIEZĪME
KREDITORU PARĀDI
Uzkrātās saistības par saņemtajiem pakalpojumiem
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzkrātās saistības par darba samaksu
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Parādi piegādātājiem par kapitālieguldījumiem
Parādi citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem
Uzkrātās saistības par garantijām
Kreditoru parādi kopā

Kreditoru parādu vidējais apmaksas termiņš ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem ir 45
dienas, vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un pārējiem piegādātājiem - 30 dienas.
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17. PIEZĪME
AIZŅĒMUMI
Kredītkartes
Īstermiņa aizņēmumi no bankām
Kopā

2012
LVL’000
2
2

2011
LVL’000
6
545
551

2012. gada 31. decembrī īstermiņa aizņēmumi no bankām nebija izmantoti. 2012. gadā izmantoto kredītlīniju
vidējā svērtā procentu likme bija 1,05%.
2011. gada 31. decembrī izmantota AS Swedbank kredītlīnija LVL 545 tūkstošu apmērā, izmantoto kredītlīniju
vidējā svērtā procentu likme bija 1,66%.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi:
Ar termiņu līdz 1 gadam
Ar termiņu ilgāku par vienu gadu

2012
LVL’000
13 028
6 000

2011
LVL’000
31 453
7 028

Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiņu līdz vienam gadam ir LVL 6 miljonu kredītlīnija no AS
Swedbank un EUR 10 miljonu kredītlīnija no Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles.
Pieejamie neizmantotie kredītresursi ar termiņu ilgāku par vienu gadu ir LVL 6 miljonu kredītlīnija no AS SEB
banka.
Lattelecom aktīvi nav ieķīlāti kā aizņēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums.
18. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI UN KLIENTU AVANSA MAKSĀJUMI
Klientu avansa maksājumi
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā

2012
LVL’000
2 655
1 549
4 204

2011
LVL’000
3 495
1 876
5 371

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi ietver iepriekš apmaksātās ī stermiņa tiesības nomāt kabeļu kapacitāti
LVL 0,759 miljonu apmērā (2011. gadā – LVL 0,762 miljoni). Pārējie nākamo periodu ieņēmumi veido
LVL 0,790 miljonus (2011. gadā – LVL 1,114 miljoni).
19. PIEZĪME
UZKRĀJUMI
2012. gada 31. decembrī bija izveidoti uzkrājumi autortiesību atlīdzībām, tiesvedībām un citām saistībām
LVL 4,402 miljonu apmērā (2011. gadā – LVL 2,072 miljoni).
20. 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 0,813 miljonu apmērā (2011. gadā –
LVL 0,183 miljoni).
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(b) Operatīvās nomas saistības
Koncernam kā operatīvās nomas ņēmējam ir noslēgti līgumi par telpu, datoru un automašīnu nomas
tiesībām. Kopējie nomas izdevumi 2012. gadā bija LVL 1,150 miljoni (2011. gadā – LVL 1,209 miljoni).
2012. gada 31. decembrī minimālais saistību apjoms neatsaucamos īpašuma nomas darījumos bija šāds:
2012
LVL’000
220
15
235

Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Kopā

2011
LVL’000
268
97
365

21. PIEZĪME
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM
TILTS Communications AS pieder 49% no SIA Lattelecom emitētā parasto daļu kapitāla.
Uzņēmumam 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
uzņēmumiem, 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 (LMT) (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) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem
LMT
TeliaSonera
Pensiju fonds
Kopā

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

2012
LVL’000
2 534
1 547
2
4 083

2011
LVL’000
2 731
2 371
19
5 121

2012
LVL’000
1 262
541
1 803

2011
LVL’000
1 754
191
1 945

(b) Saņemto preču un pakalpojumu izmaksas
LMT
TeliaSonera
Kopā

(mobilā tālruņa pakalpojumi, starpsavienojuma maksa)
(starptautisko sakaru plūsma, dažādi pakalpojumi)
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(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi
2012
LVL’000

2011
LVL’000

Saistīto sabiedrību debitoru parādi:
LMT
TeliaSonera
Kopā

616
275
891

512
246
758

Kreditoru parādi saistītajām sabiedrībām:
LMT
TeliaSonera
Kopā

216
11
227

279
84
363

Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas un norēķini tiek veikti naudā. Par saistīto
sabiedrību parādiem nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas. Sabiedrība nav izveidojusi uzkrājumus
nedrošiem parādiem saistībā ar summām, ko saistītās sabiedrības ir tai parādā.
(d) Vadības atalgojums
Atlīdzība par darbu
Uzkrātās prēmijas
Uzkrātā atvaļinājuma nauda
Atlaišanas pabalsti
Pārējie labumi
Iemaksas pensiju fondā
Kopā

2012
LVL’000
1 535
328
83
75
11
2 032

2011
LVL’000
1 125
369
89
28
1
25
1 637

Padomes locekļiem, uzņēmuma direktoriem, viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem
uzņēmumiem daļas vai daļu opciju līgumi Lattelecom nepieder.
22. 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 uzņēmumu darbības rezultātus un grupas uzņēmumu finanšu situāciju. Koncerns
ierobežo ar ārvalstu valūtas kursu un procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas
pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, nepieciešamības gadījumos izmantojot arī atvasinātos finanšu
instrumentus. Finanšu riskus ierobežojošie 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 ierobežojumiem. Finansējuma un likviditātes risks tiek
samazināts, diferencējot aizņēmumu portfeļa saistību izpildes termiņus un saglabājot elastību finansējumā,
nodrošinot kredītlīniju pieejamību. Vadība uzskata, ka Grupas saimnieciskās darbības naudas plūsma, tai
pieejamais ilgtermiņa finansējums un iespēja pagarināt kredītlīniju termiņus arī turpmāk nodrošinās
nepieciešamo likviditāti.
Lattelecom ir pieejamas sekojošas kredītlīnijas:
a) LVL 6,0 miljonu apmērā no AS SEB banka līdz 2014. gada jūlijam;
b) EUR 10,0 miljonu apmērā no Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāles līdz 2013. gada jūlijam;
c) LVL 6,0 miljonu apmērā no AS Swedbank līdz 2013. gada jūlijam.
2012. gada 31. decembrī kredītlīnijas nebija izmantotas.
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Tabulā ir uzrādīti finanšu saistību līgumos noteiktie dzēšanas termiņi:
2012. gada 31. decembrī
Finanšu saistības
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi
Kopā
2011. gada 31. decembrī
Finanšu saistības
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi
Kopā

Kopā
LVL’000

< 6m.
LVL’000

6-12m.
LVL’000

>12 m.
LVL’000

24 566
2
24 568

24 486
2
24 488

80
80

-

Kopā
LVL’000

< 6m.
LVL’000

6-12m.
LVL’000

>12 m.
LVL’000

24 679
551
25 230

24 599
551
25 150

-

80
80

(b) Valūtas risks
Koncerns ir pakļauts ārvalstu valūtas kursu svārstību riskam, ko izraisa valūtas kursa svārstības. Koncerna
politika ir ierobežot valūtas kursu svārstību neto risku attiecībā uz skaidri zināmajiem un gaidāmajiem
darījumiem ā rvalstu valūtā. Būtiskiem pamatlīdzekļu un krājumu iegādes darījumiem ar augstu ticamības
pakāpi tika piemērota risku ierobežošanas uzskaite, tādēļ ar šiem darījumiem saistītais pārvērtēšanas
rezultāts tika iekļauts pārējo apvienoto ienākumu pārskatā, taču pārējiem darījumiem, kas nekvalificējas risku
ierobežošanas uzskaitei, pārvērtēšanas rezultāts tika iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Norēķinos ar ā rvalstu 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 maiņas
kursa svārstības +/- 1% robežās 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:
2012. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi
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

EUR
LVL’000

USD
LVL’000

Citas
LVL’000

8 859
16 153
(24 566)
(2)

7 103
14 290
(22 389)
(2)

868
1 543
(1 539)
-

830
92
(564)
-

58
228
(74)
-

444

(998)

872

358

212

36/(36)

21/(21)

9/(9)
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2011. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi
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

EUR
LVL’000

USD
LVL’000

Citas
LVL’000

6 083
15 991
(24 679)
(551)

5 688
13 063
(22 101)
(551)

261
2 605
(1 974)
-

101
33
(546)
-

33
290
(58)
-

(3 156)

(3 901)

892

(412)

265

41/(41)

27/(27)

9/(9)

(c) Procentu likmju risks
Koncerna finansējuma avotus veido galvenokārt pašu kapitāls, naudas ieņēmumi no saimnieciskās darbības
un mazākā mērā arī aizņēmumi. Koncerns ir pakļauts procentu likmju svārstību riskam, tā kā aizņēmumi no
bankām un pieejamie kredītresursi ir ar mainīgām procentu likmēm, kas tiek fiksētas uz 1 mēneša periodu.
2012. gada 31. decembrī Koncerns nebija izmantojis pieejamos aizņēmumus.
2012. gadā bankās izvietotajiem depozītiem bija fiksētas procentu likmes, un depozītu termiņš nepārsniedza
divus mēnešus (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 īstermiņa 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 ierobežots uzņēmumu 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
ierobežo kredītrisku, kāds Koncerna uzņēmumiem ir pieļaujams ar katru atsevišķu finanšu institūciju.
Koncerns nav pakļauts ievērojamai kredītriska koncentrācijai, balstoties uz pircēju loku (nav būtiskas
atkarības no atsevišķiem individuāliem klientiem).
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir finanšu
instrumenti, pēc ģeogrāfiskā izvietojuma:
Latvija
Lietuva
Norvēģija
Krievija
Vācija
Kanāda
ASV
Zviedrija
Citi
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

2012
LVL’000
17 091
444
346
293
270
260
207
173
1 110
(4 041)
16 153

2011
LVL’000
17 494
464
83
474
270
361
66
276
1 337
(4 834)
15 991
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Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir finanšu
instrumenti, pēc klienta tipa:
Uzņēmumi
Privātpersonas
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

2012
LVL’000
16 854
3 340
(4 041)
16 153

2011
LVL’000
17 352
3 473
(4 834)
15 991

2011
Bruto
LVL’000

Neto
LVL’000

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem:
2012
Bruto
LVL’000

Neto
LVL’000

Nav kavēti:
Debitoru parādi
Ilgtermiņa debitoru parādi
Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermiņa banku depozīti
Kopā

12 337
1 703
5 562
3 297
22 899

12 337
1 703
5 562
3 297
22 899

11 434
2 555
2 639
3 444
20 072

11 434
2 555
2 639
3 444
20 072

Kavēti:
Debitoru parādi
Kopā

6 154
29 053

2 113
25 012

6 836
26 908

2 002
22 074

23. PIEZĪME
KAPITĀLA RISKA VADĪBA
Lattelecom Koncerna mērķis ir nodrošināt pēc iespējas lielāku atdevi no kapitāla uzņēmumu 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 2012. gadam bija 11,1%, kamēr faktiskais rādītājs
sasniedza 13,6% (2011. gadā – 12,8%). Faktiskie kapitālieguldījumi tika veikti LVL 26,5 miljonu apjomā
(2011. gadā - LVL 21,6 miljoni), kas ir 98% no plānotajiem kapitālieguldījumu izdevumiem 2012. gadam –
LVL 27,1 miljoniem.
Koncerna pieeja kapitāla riska vadībai gada laikā netika mainīta. Mātes sabiedrībai un meitas sabiedrībām
nav nekādas ārēji noteiktas kapitāla prasības.
24. PIEZĪME
PATIESĀ VĒRTĪBA
Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības kopā ar to uzskaites vērtībām, kas uzrādītas finanšu stāvokļa
pārskatā, ir sekojošas:

Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi, neto
Parādi piegādātājiem
Īstermiņa aizņēmumi

2012
LVL’000
Uzskaites
vērtība
8 859
16 153
(24 566)
(2)

Patiesā
vērtība
8 859
16 153
(24 566)
(2)

2011
LVL’000
Uzskaites
vērtība
6 083
15 991
(24 679)
(551)

Patiesā
vērtība
6 083
15 991
(24 679)
(551)

2012. gada 31. decembrī visi Koncerna finanšu aktīvi un saistības ir uzrādītas amortizētajā pašizmaksā,
izņemot atvasinātos finanšu instrumentus.
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25. PIEZĪME
NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
2013. gada 25. janvārī SIA Lattelecom ārkārtas Dalībnieku sapulce nolēma veikt grozījumus Sabiedrības
statūtos, paredzot Padomes locekļu skaita samazinājumu no 11 uz 7. No Padomes locekļu amata tika
atsaukti: Kārlis Krēsliņš, Raitis Tukāns, Uldis Ivars Grava, Yvonne Djerf un Juha-Pekka Weckstrom. Padomes
locekļu amatos tika ievēlēti: Jānis Brazovskis un Justin Bancroft.
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