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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

..

Tet (nosaukums līdz 01.04.2019. Lattelecom) Koncerna (Koncerns vai Tet) 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, elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumi, TV satura un reklāmas izvietošanas pakalpojumi,
kā arī elektronisko sakaru infrastruktūras projektēšana, būvniecība un apkalpošana. Koncerna darbinieku
skaits pārskata gada beigās bija 1 701.
Koncerna mātes sabiedrība (Mātes sabiedrība) - SIA Tet (nosaukums līdz 01.04.2019. Lattelecom) ir
izveidota 1992. gada 9. janvārī kā valsts uzņēmums. 1994. gada 14. janvārī Latvijas valdība un TILTS
Communications AS, simtprocentīga meitas sabiedrība TeliaSonera koncernā, nodibināja sabiedrību ar
ierobežotu atbildību Tet, kur Latvijas Republikai pieder 51 % no Tet pamatkapitāla, Tilts Communications
AS - 49% pamatkapitāla. SIA Tet juridiskā adrese šobrīd ir Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija.
2019. gada beigās SIA Tet pieder trīs meitas sabiedrības: SIA Citrus So/utions, SIA Lattelecom
(nosaukums līdz 01.04.2019. TET), SIA T2T (nosaukums līdz 23.09.2019. Lattelecom Technology).
Turklāt SIA Tet pastarpināti pieder SIA Lattelecom 100% meitas sabiedrības: SIA Baltijas Datoru
Akadēmija, kuras pamatdarbība ir IT apmācības pakalpojumi un SIA Helio Media, kuras pamatdarbība ir
televīzijas programmu izstrāde un apraide, reklāmas izvietošana masu informācijas līdzekļos, kinofilmu,
video filmu un televīzijas programmu producēšana un SIA Data Experts, kuras pamatdarbība ir personas
datu aizsardzības speciālista un konsultāciju pakalpojumu sniegšana un SIA Citrus Solutions 100%
meitas sabiedrība Citrus So/utions GbmH, kuras pamatdarbība ir telekomunikāciju tīkla būvniecība.
SIA Citrus Solutions tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 28. jūnijā (juridiskā
adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija). Citrus Solutions galvenais darbības veids ir
elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas un uzturēšanas pakalpojumi.
SIA Lattelecom tika nodibināta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību 2005. gada 11. jūlijā (juridiskā adrese
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija). Lattelecom veiktās aktivitātes 2018.gadā bija finanšu
investīciju ieguldījumu veikšana vairāku uzņēmumu kapitāldaļās.

ī

2005. gada novembrī SIA Tet kļuva par SIA Miera/ink Latvia (tagad T2T) vienīgo kapitāla daļu īpašnieku.
SIA T2T (juridiskā adrese Pērses iela 8, Rīga, LV-1011, 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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VADĪBAS ZIŅOJUMS
SIA Tet valde sniedz vadības ziņojumu un finanšu pārskatu par SIA Tet (turpmāk - Tet vai Sabiedrība)
saimnieciskās darbības gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī.
1.

PĀRSKATS PAR KOMERCDARBĪBU

2019. gada 1. aprīlī uzņēmums mainīja nosaukumu un zīmolu, kļūstot par SIA Tet. Zīmola maiņas process
noritējis sekmīgi: vēl pirms zīmola un nosaukuma maiņas jauno zīmolu atpazina 74% aptaujāto Latvijas
iedzīvotāju, savukārt jau 2019. gada izskaņā jauno nosaukumu spēja nosaukt 99,9% aptaujāto iedzīvotāju
Latvijā.
2019. gads SIA Tet ir bijis sekmīgs, pateicoties veiksmīgai uzņēmuma komercdarbības stratēģijai un
jauno biznesa līniju attīstībai. Investīciju konsultanta Prudentia un biržas Nasdaq Riga ikgadējā Latvijas
vērtīgāko uzņēmumu topā „TOP101" Tet ieņem septīto vietu, kas ir par vienu pozīciju augstāk nekā 2018.
gadā. Latvijas vadošās pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar pētījumā par pievilcīgākajiem darba
devējiem (īstenots 2019. gada aprīlī-maijā) Tet ir atzīts kā 13. labākais darba devējs Latvijā studentu
mērķauditorijas vidū, un 3. labākais strādājošo vidū, apliecinot, ka Tet ir stabils uzņēmums ar augstu
reputāciju.
2.

TET TELEVĪZIJA

Šobrīd Helio iTV un Shortcut platformu risinājumi tehnoloģiju ziņā konkurē ar pasaules līmeņa spēlētājiem,
bet, lai atšķirtos, mēs piedāvājam arī lokālo saturu. Pašu ražoti seriāli, Latvijas filmas un seriāli, HBO un
citu pasaules lielo spēlētāju seriāli un sports ir uzņēmuma izvirzītās prioritātes 2019. un arī 2020. gadā.
2019. gadā He/io pirmo reizi Latvijā un Baltijā piedāvāja noskatīties filmu "Klases salidojums" 10 dienas
pirms kinoteātriem. Šis drosmīgais solis vainagojās ar visiegādātāko filmu Shortcut Premiere vēsturē.
Vienlaicīgi ar to pirmizrādi kinoteātros piedāvājām arī animācijas filmu "Lote un Pazudušie pūķi", tādējādi
veicinot ne tikai pakalpojuma attīstību un vērtību, bet arī šo filmu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Tāpat
skatītājiem piedāvājām desmitiem citu Latvijas filmu pavisam drīz pēc to pirmizrādes kino, piemēram,
"Nekas mūs neapturēs", "Jelgava 94", godalgoto animācijas filmu "Projām" un citas.
Veiksmīgi esam startējuši pašu ražoto seriālu un šovu industrijā. Lai uzrunātu auditorijas ar dažādiem
skatīšanās paradumiem un paplašinātu auditoriju, šo saturu piedāvājām gan SIA Helio Media TV kanālos,
gan Shortcut Films, kur daļai šovu pieejamas visas sērijas uzreiz. Vietējā pašu ražotā satura popularitāti
apstiprina arī fakts, ka apskatītās tēmas aktualitātes bija tik nozīmīgas, ka masu mediji tos atspoguļoja uz
žurnālu vākiem, bez papildus finansējuma.
SIA Tet kopā ar SIA Helio Media īstenoja pirmo kopražojuma projektu ar Ukrainas TV - seriāls "Markuss"
tika filmēts gan Latvijā, gan Ukrainā, piedaloties arī latviešu aktieriem un iznesot Latvijas un Rīgas vārdu
arī Ukrainā. Šāda veida sadarbība ļauj radīt un Latvijas skatītājiem piedāvāt daudz plašāka mēroga un
augstākas kvalitātes satura piedāvājumu.
No HBO piedāvātā satura plašu rezonansi medijos, sociālajos tīklos un sabiedrībā šogad raisīja arī seriāls
"Černobiļa". Tāpat ilgi gaidītā HBO seriāla "Game ofīhrones" noslēguma sezona piesaistīja lielu skatītāju
interesi.

-.

He/io iTV un Shortcut skatītāji novērtē ekskluzīva sporta satura tiešraižu pieejamību. Helio iTV klientiem
augustā pirmo reizi piedāvājām Latvijas Dzelzceļa kausa spēles īpaši izveidotā hokeja kanālā 360TV
Dinamo, ko Helio iTV klienti varēja iegādāties uz spēļu laiku. Tāpat visas Pasaules čempionāta hokejā
spēles HO kvalitātē bija pieejamas tikai Helio iTV un Shortcut. Tāpat Helio televīzijas piedāvājumā varēja
sekot līdzi Tet Rīgas maratona norisēm, tenisa, tai skaitā Aļonas Ostapenko, spēlēm, pludmales volejbola
duetam Samoilovam un Šmēdiņam, Latvijas basketbola līgas spēlēm un daudziem citiem sporta
notikumiem.
2019. gadā tika attīstīts arī Helio iTV piedāvājums - tika ieviesta datora versija, kas nodrošina Helio iTV
klientam iespēju lietot saturu arī uz datoriem, tādējādi nodrošinot mūsdienīgu pakalpojuma pārklājumu un
pieejamību uz visām ierīcēm - televizoriem, datoriem, panšetdatoriem un viedtālruņiem.
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Ievērojami attīstības darbi tika veikti arī Shortcut izklaides platformai - pilnveidota vizuālā vide, lielākajai
daļai ierīču ieviesta jauna tehnoloģija, nodrošinot, ka video kvalitāte pati pielāgojas klienta interneta
ātrumam, tādējādi uzlabojot skatīšanās kvalitāti. Papildus ir ieviesta funkcionalitāte, kas ļauj visus
Shortcut pakalpojumus iegādāties tieši no aplikācijām - Google un Apple iekārtās, atvieglojot klientam
iegādes procesu.
Cīņā ar arvien pieaugošu skaitu Latvijas, kā arī pasaules spēlētāju, 2019. gadā tika noturēta Shortcut
lietotnes līderība straumēšanas pakalpojumu vidū. Klienti arvien vairāk novērtē Shortcut sniegtos
pakalpojumus - 2019. gadā klientu skaits ir audzis divas reizes.
3.

PAKALPOJUMI UN PĀRDOŠANAS KANĀLI

2019. gadā aktīvi turpinājās klientu digitālās apkalpošanas kanālu attīstība, kā rezultātā jau 45% no klientu
jautājumiem tiek apkalpoti digitālās komunikāciju kanālos: čatbotā Anete, čatā ar operatoru un saziņā e
pastos. Turpinot tālāko attīstību klientu apkalpošanas un efektivitātes uzlabošanā, tika uzsākts darbs pie
jauniem risinājumiem, kuri balstīti "teksts uz balsi" un "balss uz tekstu" tehnoloģijās.
2019. gads ir bijis nozīmīgs elektrības biznesa attīstībā, sasniedzot 12% tirgus daļu (no aptuveni 8%
2018. gadā) un ieviešot būtiskas izmaiņas pakalpojumos.
Attīstot tehnikas tirdzniecības eksperta un inovatīva uzņēmuma tēlu, 28. janvārī tika atvērts jauna dizaina
Tet konceptveikals Dzirnavu ielā. Jaunais interjers veidots, lai akcentētu tehnikas preces, klients spētu
orientēties piedāvājumā un iespēju izmēģināt tehnikas preces un to piedāvātās iespējas. Gada laikā tam
pievienojās Tet veikals tirdzniecības centrā Akropole, savukārt vērienīgas pārmaiņas piedzīvoja
tirdzniecības centra Spice un tirdzniecības parka Alfa veikali, mainot atrašanās vietu un kļūstot klientiem
pamanāmākiem un ērti atrodamiem. Gada izskaņā tip Alfa atvērtais Tet veikals ir līdz šim lielākais veikalu
tīklā.

i;)

Ar mērķi automatizēt pārdošanas procesu un tādā veidā mazināt zvanu centra iesaisti pasūtījumu
apstrādes procesā, e-veikalā tika ieviesta dalītā maksājuma pieejamības pārbaude, kā arī pasūtījuma
atsekošanas funkcionalitāte. 2020. gadā tiks strādāts pie pilnīgas e-veikala pasūtījumu apstrādes
automatizācijas digitālās transformācijas gaitā, kā arī tiks īstenotas aktivitātes lietotāja pieredzes un
sortimenta kvalitātes nodrošināšanas pilnveidei. 2019. gadā turpinājās Mans Tet mobilās aplikācijas
attīstība un lietotāju skaita piesaiste.
2019. gadā SaaS Ueb "Software as a Service" jeb programmatūra kā pakalpojums) biznesa kopējie
ieņēmumi auguši par 25%, pateicoties vairākiem noslēgtiem SaaS licenču piegādes līgumiem.
2019. gada nogalē sākts antivīrusu programmatūras ražotāja ESET elektronisko licenču tirdzniecības
pilotprojekts Tet veikalos.
Sniegto pakalpojumu kvalitātes un ieņēmumu palielināšanai, sadarbībā ar Failiem.lv, ieviests jauns
Premium Web hosting mājaslapu uzturēšanas pakalpojums.
2019. gadā datu centru bizness ir audzis par 9%. Klientu ērtībai un ērtākai pakalpojumu pārlūkošanai
ieviesta jauna mākoņskaitļošanas platforma ar plašāku funkcionalitāti - TetCloud. Notiek darbs pie jauna
datu centra būvniecības plānošanas, kā arī turpinās darbs pie jaunu datu centru biznesa noieta tirgus
izpētes.
Iepriekšējā gadā dibinātā sabiedrība SIA Data Experts turpināja Tet drošības pakalpojumu attīstību,
papildus jau esošajiem IT audita un datu drošības eksperta pakalpojumiem, sākot arī IT drošības
pārvaldnieka pakalpojumu sniegšanu. 2019. gadā tika ieviesta IBM Qradardrošības incidentu pārvaldības
platforma, ar kuru 2020. gadā tiks izvērsta Tet drošības vadības centra pakalpojumu sniegšana.
2019. gada apjomīgākie būvniecības projekti bija optiskā tīkla projektēšana un būvniecība, lidlauka
perimetra aizsardzības sistēmas izbūve, biroju ēkas būvniecība Mežaparkā, dažādu elektronisko sakaru
tīklu un drošības sistēmu būvniecība, kā arī iekšējās elektroapgādes, datu centra, apkures, ventilācijas
un kondicionēšanas būvniecība. Aktīva optisko tīklu izbūve notiek arī Vācijā.
Apmācības jomā īstenota jaunu biznesa virzienu attīstība - datu analītika, programmatūras testēšana,
procesu un sistēmu vadība - Design Thinking mācību kursi, kā arī padziļinātajā prasību inženierijā biznesa
analītiķiem. 2019. gada veiksmīgi īstenoti kompetenču pārvaldības risinājumu projekti, kā arī attīstīti
inovatīvi, kompetencēs balstīti produkti un pakalpojumi, kas ļauj būtiski paplašināt Sabiedrības darbības
sfēru un tirgus daļas. Vienlaicīgi 2019. gadā īstenoti trīs Erasmus + stratēģiskās partnerības starptautiskie
projekti, kā arī tika uzsākts jauns projekts "Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and
Techniques" sadarbībā ar partneriem no Polijas, Turcijas, Rumānijas un Beļģijas. Notika aktīvs darbs pie
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iepriekš uzsākto projektu īstenošanas: mācības par valsts e-risinājumu izmantošanu dažādām mērķa
grupām - skolotājiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, bibliotekāriem skolotāju digitālo prasmju
uzlabošana, VIAA nodarbināto apmācības un citi.
2019.gadā meitas uzņēmums SIA Lattelecom Technology veica zīmola un nosaukuma maiņu uz SIA T2T.
2019. gadā Sabiedrība turpinaja realizēt vairākus nozīmīgus IT ārpakalpojumu projektus Latvijā un
Lietuvā, tai skaitā Tet grupas pasūtījumus IT sistēmu izstrādē un uzturēšanā. 2019. gadā Sabiedrības
Lietuvas filiāle turpināja nodrošināt SAP sistēmas uzturēšanas un attīstības pakalpojumus vairākiem
korporatīviem klientiem Lietuvā. 2019. gadā Sabiedrība turpināja attīstīt dokumentu vadības un
personālvadības risinājumus, noslēdzot līgumus ar vairākiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā.
4.

INVESTĪCIJAS UN REALIZĒTIE PROJEKTI

2019. gads Tet ir bijis nozīmīgs dēļ zīmola un nosaukuma maiņu no Lattelecom uz Tet, kā rezultātā tika
veiktas investīcijas IT sistēmās, lai tās tiktu pilnveidotas iegūtu jaunu vizuālo tēlu un atbilstu uzņēmuma
jaunajam zīmolam un biznesa pozicionējumam.
Uzņēmums turpināja investēt IT infrastruktūrā padarot to drošāku un efektīvāku.
Tāpat 2019. gadā Tet turpināja investēt līdzekļus optiskā tīkla izbūvē, kas ļauj nodrošināt klientiem gan
lielajās pilsētās, gan ārpus tām vienmēr ātra interneta pieslēgumu. Papildus tika turpināts ieviest jaunākās
tehnoloģijas vara tīkla datu pārraides ātruma un pieejamības uzlabošanai ( VDSL Vectoring).
Tika uzsākta arī plānveidīga vecā balss pakalpojumu tīkla izslēgšana un pakalpojumu pārslēgšana uz
mūsdienīgām tehnoloģijām - IP balsi un optiku.
Tet turpināja investēt arī elektroenerģijas pakalpojuma attīstībā, padarot to vēl pieejamāku klientiem.
2019. gadā Tet turpināja investēt uzņēmuma digitālajā transformācijā, kas ietver būtiskāko uzņēmuma
darbības nepieciešamo IT sistēmu nomaiņu un visaptverošu biznesa procesu pārskatu, ar mērķi uzlabot
klientu pieredzi, ievērojami paātrinātu klientu apkalpošanu un tālāk efektivizēt uzņēmuma darbību.

5.
r,

[I

TET ATBALSTA PROJEKTI

Turpinot iesākto, arī šajā gadā Tet sniedza atbalstu RTU Inženierzinātņu vidusskolai (/ZV). Šīs skolas
skolēni ir stratēģiska mērķauditorija turpmākajam Tet darba tirgum, kas orientēts uz tehnoloģijām. Tāpat
arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10., 11. un 12. klasēs mācību stundu novadīja Tet datu inženieris,
iepazīstinot ar nozarei būtiskiem procesiem un dalījās savās zināšanās un pieredzē.
Arī 2019. gadā Tet bija Tet Rīgas maratona galvenais partneris, palīdzot celt šo notikumu jaunā līmenī un
sasniedzot jaunu dalībnieku rekordu - Tet Rīgas maratona pasākumos kopumā piedalījās 38 398
dalībnieki no 82 pasaules valstīm. Šis bija pirmais tik liela mēroga pasākums jaunajam Tet zīmolam, kas
būtiski cēla jaunā zīmola atpazīstamību. Ar šo gadu Rīgas maratons ieguvis IAAF Zelta kvalitātes zīmi.
Latvijas galvaspilsētā notiekošais maratons ir Ziemeļeiropā vienīgais, kam piešķirts šis statuss un, kas
jebkad iekļauts pasaules prestižāko maratonu līgā kopā ar Berlīnes, Tokijas, Londonas, Bostonas,
Ņujorkas, Prāgas un citiem maratoniem.
Turpinot darbu pie sporta un aktīva dzīvesveida popularizēšanas, arī šogad Tet sadarbojās ar Latvijas
sportistiem - tenisisti Aļonu Ostapenko un labāko Latvijas pludmales volejbola duetu Aleksandru
Samoilovu un Tomu Šmēdiņu - kopīgi atbalstot Latvijas Kausa izcīņu Pludmales volejbolā.

-.

Jau ceturto gadu pēc kārtas Tet atbalstīja Latvijas basketbola līgu, kura kopš 2018. gada kļuvusi par
starptautisko Olybet Latvijas-Igaunijas līgu, tā atbalstot līgas popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas
mērogā. Tāpat Tet bija klāt basketbola kluba VEF Rīga rīkotajā diennakts basketbola turnīrā, kur spēkiem
mērojās Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Fani un spēlētāji Helio teltī tika gaidīti visas diennakts
garumā.
Kopā ar faniem Tet sagaidīja arī vienu no gada gaidītākajiem notikumiem - Pasaules Hokeja čempionātu.
Ikgadējā hokeja fanu teltī pie Kongresu nama Helio rūpējās par kopā būšanu un izklaidi - faniem bija
iespēja piedalīties Helio rīkotos konkursos un tikt pie vērtīgām balvām, jo hokejs #aizrauj! Turklāt šogad
Tet kopā ar Latvijas Para Ledus Hokeja Federāciju nodrošināja unikālu iespēju Latvijas skatītājiem iepazīt parahokeju, pirmo reizi TV tiešraidē vērojot Pasaules Čempionāta spēli parahokejā īpaši hokejam
izveidotajā kanālā 360TV Hokejs.
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Turot roku uz izklaides pulsa, arī šogad Tet atbalstīja Baltijā lielākā urbānās kultūras un eSporta festivālu
Hypertown, kurš norisinājās Tallinā un Rīgā. Tur apmeklētājiem divu dienu laikā bija iespēja vispusīgi
izbaudīt videospēļu un tehnoloģiju pasauli.
Visas vasaras garumā ar savu dalību atbalstījām kultūras pasākumus dažādās Latvijas pilsētās - Rojas,
Rīgas, Cēsu, Rēzeknes un Ventspils iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt Tet aizrautīgo pusi un tikt pie
lieliskām balvām. Tāpat He/io zīmols bija klātesošs Vegānfestivālā un grandiozajos Ed Sheeran un
Rammshtein koncertos.
2019. gada vasarā Tet rīkoja bezmaksas meistarklases, tādējādi vēršot uzmanību mūžizglītības
jautājumiem un nepieciešamību apgūt jaunas prasmes un jaunas profesijas. 7 meistarklasēs piedalījās
vairāk nekā 200 dalībnieki, gūstot praktiskas iemaņas programmēšanā, čatbotu veidošanā, lietotāju
pieredzes dizainā un citās jaunajās jomās un nozarēs, kur pēc ekspertu prognozēm būs nepieciešami
jauni speciālisti. Vienlaikus tika īstenota kampaņas sociālajos tīklos gan iepazīstinot ar jaunajām
profesijām, gan nākotnes darba tirgum nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.
2019. gadā Tet kā viens no galvenajiem partneriem atbalstīja vadošo I KT nozares pasākumu - LIKTA
konferenci, kuras ietvaros tika pasniegta arī digitālo risinājumu balva - Platīna Pele, tādējādi veicinot
kopējo nozares izaugsmi un attīstību. Tet arī turpināja attīstīt IT drošības virzienu, piedāvājot klientiem
jaunus produktus un pakalpojumu, kā arī atbalstot vienu no vadošajiem kiberdrošības nozares
pasākumiem Latvijā - OSS /TSEC konferenci.
Stiprinot eksporta virzienu un par godu veiksmīgai sadarbībai ar Ukrainas partneriem, Tet 2019. gadā
atbalstīja Latvijas skvēra tapšanu Kijevā. Skvērs tika atklāts 2019. gada oktobrī, un tā atklāšanā piedalījās
Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Ukrainas ārlietu ministrs Vadims Pristaiko, Kijevas
mērs Vitālijs Kļičko, Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns un projekta autors Aleksis Babuškins.

6.

TET TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

Atbilstoši vidējā termiņa stratēģijai 2019. gadā Tet sekmīgi realizēja zīmola maiņu, kā arī, atbilstoši
regulārajai uzņēmuma darbības plānošanas praksei, atjaunināja 2018. gadā izstrādāto 3 gadu stratēģiju,
tajā paredzot:

-.

•

Pakalpojumu grupēšanu un attīstību divās papildinošās ekosistēmās - Māja un Darbs, kā arī
iespējošās tehnoloģiju infrastruktūras attīstību trīs virzienos - Digitālā, Telekomunikāciju un Datu
infrastruktūrās;

•

Turpmākajos gados tiks turpināta 2019. gadā uzsāktā digitālās transformācijas programma ar
būtiskāko uzņēmuma darbībai nepieciešamo IT sistēmu nomaiņu un, izrietoši, visaptverošu
biznesa procesu pārskatu, lai veicinātu digitālās uzvedības iedzīvināšanu uzņēmumā. Digitālās
transformācijas programmā uzņēmuma biznesa līnijas pakāpeniski tiks pārceltas uz jauno
infrastruktūru ar mērķi uzlabot klientu pieredzi, ievērojami paātrināt klientu apkalpošanu un
turpināt celt uzņēmuma darbības efektivitāti. Kopumā šajā programmā plānots ieguldīt aptuveni
12 miljonus EUR un to plānots paveikt līdz 2022.gadam;

•

Spējās izstrādes (agile) metodoloģija tiks iedzīvināta dažādās uzņēmuma funkcijās, arī ārpus
digitālās infrastruktūras, piemēram - pārdošanā un klientu servisā. Tāpat tiks turpināta aktuālo
uzņēmuma vērtību - drosme, neatlaidība, atvērtība - iedzīvināšana caur modulārākas
organizācijas struktūras veidošanu;

•

Nepārtrauktu telekomunikāciju infrastruktūras pilnveidošanu, palielinot tīklu kapacitāti,
digitalizējot tīkla pārvaldības procesus. Plānots arī ieviest 5G atbilstošas (5G-ready) fiksētās
bezvadu pieejas tīklu tehnoloģijas;

•

2019.gadā izveidotā lielo datu infrastruktūra turpmāk tiks pielietota dažādu procesu
automatizācijai, uzņēmuma darbības efektivitātes celšanai un personalizētas klientu pieredzes
veicināšanai.

7.

RISKU VADĪBA (PIELIKUMS FINANŠU PĀRSKATAM 30. piezīme)

Tet darbojas strauji mainīgā biznesa vidē, kur, līdzīgi iepriekšējiem gadiem, arī 2019. gadā nozīmīga bija
uzņēmuma spēja ātri pielāgoties tirgus vajadzībām. Digitālo tehnoloģiju attīstība, konkurences
palielināšanās, tostarp ienākot arvien jauniem globāliem spēlētājiem, nozares konsolidācija, resursu
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pietiekamība, politiskā situācija eksporta tirgos, pārmaiņas klientu vajadzībās un paradumos,
pakalpojumu atkarība no IT sistēmu nepārtrauktas darbības, kā arī daļēja īstermiņa atkarība no lielākajiem
piegādātājiem bija būtiskākie identificētie riski.
Sistemātiska risku vadība Tet grupā nodrošina, ka biznesa riski tiek savlaicīgi identificēti un, izvērtējot to
iespējamo ietekmi, tiek izvēlēta optimālā risku vadības stratēģija. Riski regulāri tiek izvērtēti kā Tet
struktūrvienībās un meitas sabiedrībās, tā arī nozīmīgākajos biznesa procesos un projektos. Līdzīgi kā
iepriekšējos gados, 2019. gadā tika atjaunota galveno biznesa funkciju visaptveroša risku analīze, kā arī
turpināta biznesa nepārtrauktības plānošanas uzlabošana kritiskajos biznesa procesos.
Izvērtējot ekonomisko izdevīgumu, daļu risku Sabiedrība ir nodevusi trešajām personām, apdrošinot riska
objektus. Apdrošināšanas segums ir nodrošināts tādās jomās kā kustamais un nekustamais īpašums,
uzņēmējdarbības pārtraukums, speciālā civiltiesiskā atbildība, civiltiesiskā atbildība, kiberrisku
apdrošināšana un darbinieku apdrošināšana.
Arī turpmāk Tet darbību ietekmēs tādi stratēģiskie riski kā valsts politiskie un ekonomiskie faktori Latvijā
un eksporta tirgos, konkurentu aktivitātes, cīņa par tirgus daļu, pārmaiņas sakaru un informācijas
tehnoloģiju tirgū, pārmaiņas klientu pakalpojumus lietošanas paradumos un to ietekme uz pakalpojumu
konkurētspēju.

8.
-'

DAĻU KAPITĀLS

2019. gada beigās Tet pamatkapitāls bija 207 851 691 EUR, kuru veido 207 851 691 pamatkapitāla daļa
ar katras daļas vērtību 1 EUR.
Latvijas Republikai pieder 106 001 104 pamatkapitāla daļas ar kopējo nominālvērtību 106 001 104 EUR,
sastādot 51 % no pamatkapitāla.
TILTS Communications AS pieder 101 850 587 daļas ar kopējo nominālvērtību 101 850 587 EUR,
sastādot 49% no pamatkapitāla. TILTS Communications AS pastarpināti pieder sabiedrībai Telia
CompanyAB.

9.

DAĻAS CITĀS SABIEDRĪBĀS

Tet pieder 23% no mobilo telekomunikāciju pakalpojumu operatora SIA Latvijas Mobilais Telefons
pamatkapitāla.
Tet pieder 42,59% no pamatkapitāla AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds. Tas ir vienīgais Latvijas
Republikā reģistrētais slēgtais privātais pensiju fonds, kā akcionāri ir darba devēji.
Tet pieder 100% no pamatkapitāla SIA T2T (nosaukums līdz 23.09.2019. - Lattelecom Technology), SIA
Lattelecom (nosaukums līdz 01.04.2019. - SIA TET) un SIA Citrus Solutions, un netieši - SIA Baltijas
Datoru Akadēmija, SIA Helio Media un SIA Data Experts, kas ir 100% SIA Lattelecom meitas sabiedrības,
kā arī SIA Citrus Solutions 100% meitas sabiedrība Citrus Solutions GmbH.

10. FINANŠU REZULTĀTI
Tet peļņa 2019. gadā bija 32.9 miljoni EUR.
Sabiedrības neto apgrozījums 2019. gadā bija 184.2 miljoni EUR.
2019. gadā dažādos nodokļos naudas izteiksmē tika samaksāti 39. 7 miljoni EUR.
2019. gadā Tet veica kapitālieguldījumus 29.3 miljoni EUR apjomā.
-.

Papildus informācija par Tet darbības finanšu rezultātiem 2019. gadā sniegta finanšu apskatā no 12. līdz
13. lappusei, kas ir šī ziņojuma sastāvdaļa.

11. PRIEKŠLIKUMS PAR PEĻŅAS SADALI
Tet valde, saskaņā ar Tet grupas dividenžu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā kārtībā, ierosina
izmaksāt dividendēs dalībniekiem 80% no pieejamās nesadalītās peļņas.
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12. IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS PĀRVALDĒ UN STATŪTOS
2019. gada 17.oktobrī veiktas izmaiņas Padomes sastāvā, darbu padomē beidza padomes loceklis Sven
Johan Bertil Andersson un darbu uzsāka Jens Frederik Nissen.

13. VALDES ATBILDĪBA PAR GADA PĀRSKATU
Valde ir atbildīga par Tet finanšu pārskata sagatavošanu. Finanšu pārskatam patiesi jāatspoguļo
Sabiedrības finanšu stāvoklis pārskata gada beigās, darbības rezultāti un naudas plūsma par pārskata
gadu.
Valde apstiprina, ka 2019. gada finanšu pārskata sagatavošanā tika konsekventi izmantotas atbilstošas
grāmatvedības uzskaites metodes, kā arī tika izdarīti piesardzīgi vērtējumi un prognozes. Valde
apstiprina, ka tika ievēroti Latvijas likumi un finanšu pārskats tika sagatavots 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.

SIA Tet valdes vārdā,

Rīgā, 2020. gada 3. februārī

1
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PADOME
Gatis Kokins ir Tet padomes priekšsēdētājs kopš 2009. gada. 2004. gadā ieguvis maģistra grādu biznesa
vadībā (MBA) Stokholmas Ekonomikas Augstskolā Rīgā (Stockholm School of Economics in Riga),
1993. gadā - maģistra grādu fizikā Latvijas Universitātē. Viņš ir studējis makroekonomiku arī Londonas
Universitātē ( University of London) un veicis pētījumus Bonnas Universitātes sinhrotronā (Bonn University
Synchrotron facility) Vācijā. 2014. gadā Gatis Kokins ir apguvis INSEAD augstākās vadības izglītības
programmu "Leading from the Chair" un 2016. gadā - Harvard Business School programmu "Making
Corporate Boards More Effective". 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 (tagad Banka Citadele),
vadījis Lietuvas Parex bankas (tagad Banka Citadele) padomi. G.Kokins ir līdzdibinātājs OC VISION
(optika) un dB Corporation (programmēšana) uzņēmumos.
Jānis Grēviņš ir Tet padomes loceklis kopš 2004. gada 10. decembra, no 2002. gada jūlija ieņēmis Tet
Direktoru padomes locekļa amatu. Kopš 2003. gada aprīļa J.Grēviņš ir Rīgas Tehniskās universitātes
Rīgas Biznesa skolas direktors, kā arī lasa lekcijas un pēta mūsdienu informācijas tehnoloģiju attīstību un
to izmantošanu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. No 1998. gada līdz 2003. gadam J.Grēviņš
izstrādāja doktora disertāciju un strādāja par projektu koordinatoru ASV Ņujorkas štata universitātes
Bufalo (The State University of New York at Buffalo) Vadības fakultātē.
Jānis Brazovskis ir Tet padomes loceklis kopš 2013. gada 25. janvāra. J.Brazovskis no 2000. gada līdz
2012. gada oktobrim ieņēmis Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amatu. No 1996. gada līdz 2000. gadam bijis Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības
pārvaldes vadītāja vietnieks juridiskajos un licencēšanas jautājumos. 1993. gadā J. Brazovskis absolvējis
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Kopš 2016. gada novembra viņš ir Latvijas Finanšu nozares
asociācijas valdes loceklis. J.Brazovskis ir sertificēts CAMS-Audit speciālists.
Justin Wesley Bancroft ir Tet padomes loceklis kopš 2013. gada 25. janvāra. Viņam ir sertificēta
grāmatveža un sertificēta iekšējā auditora kvalifikācija. Viņš ir starptautiskās "lielā četrinieka" profesionālo
pakalpojumu firmas Oeloitte bijušais partneris. Kopš 2012. gada viņš darbojas kā neatkarīgs finanšu un
korporatīvās pārvaldības konsultants, ir vieslektors (papildu mācību spēks) Rīgas Biznesa skolā un
Ventspils Universitātes koledžā.
Dan Olov Strēmberq ir Tet padomes loceklis kopš 2013. gada 6. marta. 2015. gadā D.Stromberg ieņēma
Omnitel UAB galvenā izpilddirektora amatu. Kopš 2018. gada 4. jūlija D.Stromberg ieņem Telia Company
AB grupas uzņēmuma Telia Lietuva AB galvenā izpilddirektora amatu. D.Stromberg Telia Companygrupā
strādā kopš 1990. gada.
Hannu-Matti Makinen ir Tet padomes loceklis kopš 2014. gada 14. maija. l+Makinen ieņem Telia
Company AB viceprezidenta un 828 & Carrier grupas Juridiskā dienesta vadītāja amatu. Hannu-Matti
Makinen ieņem arī valdes locekļa amatus Turkce/1 Holding A.S., Tilts Communications AS, Telia Finland
Ovj un Te/ia Lithuania AB. Kopš 2001. gada strādā Telia Company grupas uzņēmumos, ieņemot dažādus
juridiskos amatus.
Jens Fredrik Nissen ir Tet padomes loceklis kopš 2019. gada 17. oktobra. F.Nissen ir ieguvis 1996. gadā
Lundas universitātes maģistra grādu elektrotehnikas inženieru zinībās, kā arī 2002. gadā ieguvis maģistra
grādu biznesa vadībā (MBA) Stokholmas ekonomikas augstskolā. F.Nissen šobrīd ir Telia Danmark
finanšu direktora pienākumu izpildītājs un iepriekš ir ieņēmis dažādus amatus Telia Company, tai skaitā
bijis finanšu direktors un uzņēmuma Darbības galvenais direktors Eirāzijas reģionā. Pirms pievienošanās
Telia Company F.Nissen ieņēma dažādus vadošus amatus uzņēmumos Telenor un Vodacom, un
darbojies dažādu operatoru valdes sastāvos dažādos tirgos.
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VALDE
Juris Gulbis ir Tet 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 Tet bija
izpilddirektors uzņēmumu grupā S.P. /. Group SA ar biroju Ženēvā, kas specializējas alkoholisko dzērienu
ražošanā un izplatīšanā. Pirms tam viņš ieņēmis izpilddirektora amatu S.P. /. Spirits Limited Kiprā, kā arī
bijis valdes priekšsēdētājs Baltijas lielākajā alkohola iepildīšanas un izplatīšanas uzņēmumā Latvijas
Balzams. No 1994. gada līdz 1997. gadam strādājis Coopers&Lybrand par audita menedžeri Rīgā un
Londonā.
J.Gulbis pabeidzis Stenfordas universitātes (Stanford University) augstākā līmeņa vadītāju apmācības
"Be a leader who matters", apguvis apmācību programmas augstākā līmeņa vadītājiem INSEAD (/nstitut
Eurooeen d'Administration des Affaires) biznesa skolā Francijā un Singapūrā, un Londonas biznesa skolā
(London Business Schoo/), kā arī papildinājis zināšanas dažādos profesionālajos kursos, tajā skaitā
apguvis starptautiskos grāmatvedības standartus, banku un kapitāla tirgu specifiku, personāla vadību un
izveidi. J.Gulbis ieguvis inženiera kvalifikāciju ražošanas vadībā, kā arī ceļu un tiltu būvniecībā Rīgas
Tehniskajā universitātē.
J.Gulbis ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes loceklis, Latvijas Informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) valdes loceklis, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (L TRK) goda padomnieku konventa un Rīgas Tehniskās universitātes padomnieku konventa
priekšsēdētāja vietnieks. 2014. gadā saņēmis Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava apbalvojumu Polārzvaigznes ordeni. Jurim Gulbim piešķirts „RTU Goda absolventa 2013" tituls.
Gints Bukovskis ir Tet 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. 2014. gadā ieguvis grādu
EMBA (Executive Master of Business Administration) programmā Stokholmas Ekonomikas augstskola
Rīgā. Ieguvis grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes bakalaura diplomu Latvijas Universitātē.
G.Bukovskis ir arī lielākās starptautiskās grāmatvežu asociācijas ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) biedrs.

,-

Uldis Tatarčuks ir Tet valdes loceklis no 2011. gada 12. marta. Viņš ir arī Sabiedrības galvenais
tehnoloģiju direktors. Pirms darba Tet U.Tatarčuks no 2009. gada marta bija SIA Citrus Solutions valdes
priekšsēdētājs, līdz tam - SIA Citrus Solutions valdes loceklis un komercdirektors. Iepriekš strādājis SIA
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 Maģistra grādu
biznesa vadībā (Master of Business Administration) Rīgas Biznesa Skolā un studējis Latvijas
Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņš ieguvis arī bakalaura grādu sporta pedagoģijā Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā. Kopš 2014. gada maija U.Tatarčuks ir Eiropas telekomunikāciju kopienas ETIS
(Electronic Telecommunications lnformation Services) padomes loceklis.
Ingrīda Rone ir Tet valdes locekle no 2004. gada 10. decembra. Viņa ieņem arī Cilvēku un vides dienesta
direktores amatu. Iepriekš viņa ieņēma Personāla vadītājas amatu AS Laima, AS Staburadze un
SIA Pepsi Cola General Bottlers Latvia. I.Rone ir Personāla vadības asociācijas un nodibinājuma
Iespējamā Misija valdes locekle. Viņa ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Starptautiskajā
ekonomikas un biznesa vadības augstskolā un bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs.
Gusts Muzikants ir Tet valdes loceklis no 2015. gada 26. oktobra. Viņš ieņem arī komercdirektora
amatu. Darbu Tet G.Muzikants uzsāka 2011. gada nogalē kā Biznesa klientu daļas direktors, savukārt
2015. gada pavasarī ieņemot Privāto klientu daļa direktora amatu. Iepriekš G.Muzikants ieņēma
Pārdošanas departamenta vadītāja amatu Pepsi Gota General Bottlers Latvia, kā arī uzņēmumā SCA
Hygiene Products. No 2001. līdz 2011. gadam G.Muzikants darbojās kompānijā Kimberly - Clark, esot
Baltijas un Dienvidu un Centrālās Eiropas reģionālais vadītājs. G.Muzikants ieguvis zināšanas Londonas
Telecoms Academy 2013. gadā un attālināti studējis Global Marketing University. Bakalaura grādu viņš
ieguvis, absolvējot Latvijas Universitātes Biznesa vadības fakultāti.

-.,
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TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

FINANŠU APSKATS
Ievads

Latvijas ekonomika 2019. gadā turpināja pakāpeniski augt. Lai arī pieauguma temps bija mazāks nekā
iepriekšējos gados, tomēr tas bija nedaudz lielāks nekā vidēji ES valstīs. Iemesli Latvijas ekonomikas
palēninājumam ietver globālās ekonomikas tendences, kā rezultātā samazinās eksporta iespējas un ES
strukturālo fondu apguves augstākā punkta sasniegšana. Vēl aizvien galvenie izaugsmes virzītāji bija
investīcijas un privātais patēriņš. Situācija darba tirgū vēl aizvien ir saspringta - bezdarba līmenis ir
sasniedzis pēdējās desmitgades zemāko punktu. Tomēr nav sagaidāms, ka bezdarba līmenis turpinās
būtiski kristies turpmāk nākotnē, ņemot vērā sagaidāmo mēreno ekonomikas izaugsmi. Vēl aizvien jūtams
ir darbinieku deficīts, kas sekmē vidējā atalgojuma pieaugumu. Cits būtisks process valsts līmenī ir
izmaiņu veikšana Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas (AML), terorisma
finansēšanas apkarošanas (CTF) un proliferācijas finansēšanas apkarošanas (CPF) vidē saskaņā ar
labāko praksi atbilstoši FAFT izvirzītajām prasībām. Pēdējā Moneyval ziņojumā minēti uzlabojumi šajā
jomā, tomēr, gala novērtējums Latvijas atbilstībai augstāk minētajiem standartiem tiks saņemts 2020.gada
februāra beigās.
Ieņēmumi

Tet koncerna ieņēmumi 2019. gadā bija EUR 226 miljoni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par
EUR 14 miljoniem vairāk (skatīt Finanšu pārskata 1. piezīmi). 2019. gadā joprojām būtiski kritās ieņēmumi
no balss pakalpojumiem, turpretī pieaugums vērojams televīzijas, interneta, datu pakalpojumu un
būvniecības biznesa ieņēmumos. Pateicoties gan pakalpojumu spektra attīstībai, gan dažādu projektu
īstenošanai, pieauguši ieņēmumi no tehnikas tirdzniecības, datu centru risinājumiem, IT drošības
risinājumiem un elektroenerģijas, kā arī no reklāmas izvietošanas.
Ieņēmumi
(EUR milj.)

"

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Darbības rezultāti

2019. gadā Tet koncerna normalizētā EBITDA1 peļņas rādītājs bija EUR 67.4 miljoni (2018. gadā - EUR
67.9 miljoni), EBITDA peļņas norma 30%. Personāla izmaksas, salīdzinot ar 2018. gadu, pieaugušas par
EUR 1.2 miljoniem, kas skaidrojams ar personāla pieaugumu jaunu biznesa līniju attīstībai un darba
samaksas pieaugumu valstī. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas pieauga par EUR 15 miljoniem
salīdzinājuma ar 2018.gada līmeni tiešo pakalpojuma izmaksu pieauguma rezultātā (skatīt 3. piezīmi). Tet
koncerna peļņa no saimnieciskās darbības2 2019. gadā bija EUR 35.3 miljoni (2018. gadā peļņa bija EUR
34.3 miljoni).

-.,
.,

Finanšu ieņēmumi un izmaksas

2019. gadā koncerna neto finanšu ieņēmumi bija EUR 66 tūkstošu apmērā (2018. gadā EUR 371
tūkstotis), kas skaidrojams galvenokārt ar ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un procentu
izmaksām īstermiņa kredītlīnijai un nomas saistībām.
1 Normalizētā EBITDA (peļņa no saimnieciskās darbības pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas, zaudējumiem no
pamatlīdzekļu izslēgšanas, atlaišanas pabalstiem un ieņēmumiem no līdzdalības asociētajās sabiedrībās) 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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TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

FINANŠU APSKATS (turpinājums)
Asociētās sabiedrības finanšu rezultāti
Pārskata gadā Tet ieņēmumi no 23% ieguldījuma SIA Latvijas Mobilais Telefons kapitālā, salīdzinājumā
ar 2018. gadu, samazinājās par 6% un bija EUR 6.4 miljoni (2018. gadā - EUR 6.8 miljoni).
Nodokļi
Tet koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. 2019. gadā dažādos nodokļos naudas
izteiksmē Latvijā tika samaksāti EUR 47.5 miljoni (2018. gadā - EUR 45.6 miljoni).
Gada peļņa
2019. gadā Tet koncerna peļņa bija EUR 36.2 miljoni, kas ir par EUR 5.5 miljoniem mazāk kā pērn
(2018. gadā - EUR 41.8 miljoni), kas saistīts ar izmaiņām nodokļu likumdošanā. Kapitāla atdeve (rādītājs
ROCE3 - Retum On Capital Employed) 2019. gadā bija 15.1 % (2018. gadā bija 15.1%).
Gada peļņa
(EUR milj.)
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Kapitālieguldījumi
Kapitālieguldījumu apjoms 2019. gadā bija EUR 30.1 miljoni (2018. gadā - EUR 27.2 miljoni), tostarp
lielākie ieguldījumi veikti optiskā un VDSL tīkla izbūvē, IT sistēmās un Digitālās Transformācijas projektā.
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Kapitālieguldījumi
(EUR milj.)
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3

Kapitāla atdeve ROCE (Retum 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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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
SIA "Tet" dalībniekiem
Atzinums
Mēs esam veikuši SIA "Tet" un tās meitas uzņēmumu ("Koncerns") pievienotajā gada pārskatā ietvertā konsolidētā finanšu pārskata,
kas atspoguļots no 16. līdz 56. lappusei, revīziju. Pievienotais konsolidētais finanšu pārskats ietver 2019. gada 31. decembra
pārskatu par finanšu stāvokli, peļņas vai zaudējumu un citu visaptverošo ienākumu konsolidēto pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla
izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, kā arī konsolidēto
finanšu pārskata pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju.
Mūsuprāt, pievienotais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna finanšu stāvokli 2019. gada
. 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī saskaņā ar
Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Atzinuma pamatojums
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas
noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti mūsu ziņojuma sadaļā "Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju". Mēs esam
neatkarīgi no Koncerna saskaņā ar Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (iekļaujot starptautiskos neatkarības
standartus) (SGĒSP kodekss) prasībām un Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas
ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši pārējos Revīzijas pakalpojumu
likumā un SGĒSP kodeksā noteiktos ētikas principus. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un
atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.
Ziņošana par citu informāciju
Cita informācija ietver Koncerna ziņojumu, kas sniegts pievienotajā konsolidētā gada pārskatā no 4. līdz 9. lappusei, bet tā neietver
konsolidēto finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par to. Koncerna mātes sabiedrības vadība ir atbildīga par citu informāciju.

"
"

Mūsu atzinums par konsolidēto finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida
apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā "Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu
prasībām".
Saistībā ar konsolidētā finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita
informācija būtiski neatšķiras no konsolidētā finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā nesatur cita
veida būtiskas neatbilstības.
Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Koncernu un tā darbības vidi, mēs
secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu uzmanības lokā šajā ziņā nav nonākuši
nekādi apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām
Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktas vēl citas ziņošanas prasības attiecībā uz Koncerna ziņojumu. Šīs papildu
prasības nav ietvertas SRS.
Mūsu pienākums ir izvērtēt, vai Koncerna ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:
• Koncerna ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavots konsolidētais finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst
finanšu pārskatam, un
• Koncerna ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma
prasībām.
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu
Koncerna mātes sabiedrības vadība ir atbildīga par konsolidētā finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu,
sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un par tādu iekšējo
kontroli, kādu koncerna vadība uzskata par nepieciešamu, lai būtu iespējams sagatavot konsolidēto finanšu pārskatu, kas nesatur ne
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, koncerna vadības pienākums ir izvērtēt Koncerna spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Koncerna spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas
principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno likvidēt Koncernu vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā
Koncerna likvidēšana vai darbības pārtraukšana.
Personas, kurām uzticēta Koncerna pārvalde, ir atbildīgas par Koncerna konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību.
Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētais finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas
būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā
negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties
krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu
ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, pamatojoties uz šo finanšu pārskatu.

'
'
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Veicot revīziju saskaņā ar SRS, mēs visā revīzijas gaitā izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs
arī:
• identificējam un izvērtējam riskus, ka konsolidētajā finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas
neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas
sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas krāpšanas radītas
neatbilstības, ir augstāks nekā kļūdu izraisītu neatbilstību risks, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu
viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, maldinošas informācijas sniegšanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;
• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas
revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par Koncerna iekšējās kontroles efektivitāti;
• izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku piemērotību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības
uzrādītās informācijas pamatotību;
• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību un, pamatojoties uz iegūtajiem
revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt
nozīmīgas šaubas par Koncerna spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu
ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz konsolidētā finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem. Ja šāda informācija
konsolidētā finanšu pārskatā nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas
pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Koncerna savu
darbību var pārtraukt;
• izvērtējam vispārējo konsolidēto finanšu pārskata izklāstu, struktūru un saturu, tajā skaitā pielikumā atklāto informāciju un
to, vai konsolidētais finanšu pārskats patiesi atspoguļo tā pamatā esošos darījumus un notikumus.
• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Koncerna sabiedrību finanšu informāciju ar mērķi sniegt
atzinumu par konsolidēto finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Koncerna revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu.
Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu.
Personām, kurām uzticēta Koncerna pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par
svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā.
SIA „ERNST & YOUNG BAL TIC"
Licence Nr. 17
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Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.124
Rīgā, 2020. gada 3. februārī
A member firm of Ernst & Young Global Limited

TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

KONSOLIDĒTAIS APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS
2019

2018

EUR'000

EUR'000

225 910
1 349
344
227 603

210 289
1 331
323
211 943

3

(32 888)
(105)
(9 769)
(2 202)
(114871)

(32 201)
(104)
(9 461)
(1 893)
(100 990)

8,9,10

(32 445)

(32 968)

(192 280)

(177 617)

35 323

34 326
371

Piezīme
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem
Valsts dotācijas
Kopējie ieņēmumi
Personāla izmaksas
a) atlīdzība par darbu
b) iemaksas pensiju fondā no sabiedrības līdzekļiem
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
d) pārējās sociālās nodrošināšanas iemaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Vērtības samazinājuma korekcijas:
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma
korekcijas

2

Kopā darbības izmaksas
Peļņa no saimnieciskās darbības
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
lenēmumi no līdzdalības asociēto sabiedrību ka~itālā
Peļņa pirms nodokļiem

4
4
11

192
(126)
6 396
41 785

6 788
41 485

Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Gada peļņa

5

(5,583}
36,202

293
41 778

6

(38)

157

36,164

41 935

0.17

0.20

Pārējie apvienotie ienākumi, kas nākamajos periodos ir
pārklasificējami peļņā vai zaudējumos
Apvienotie ienākumi pārskata periodā kopā
Pamata un koriģētā peļņa par vienu kapitāla daļu (EUR)

7

~
~
Piezīmes ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

SIA Tet Valdes vārdā

Rīgā, 2020. gada 3. februārī
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TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

KONSOLIDĒTAIS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
Piezīme

2019.gada
31. decembrī
EUR'O00

2018.gada
31. decembrī
EUR'000

15 855
171,592
5 890
36 314
10 217

11 290
177 589

239 868

235 138

AKTĪVI
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Tiesības izmantot aktīvu
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
llgtermina debitori no līgumiem ar klientiem

8
9
10
11
1, 12

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

35 030
11 229

Apgrozāmie līdzekļi
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Krājumi
Pircēju un pasūtītāju parādi
Parādi no līgumiem ar klientiem
Uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi
Nākamo periodu izdevumi no līgumiem ar klientiem
Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis
Nauda

9
13
14
1, 14
1, 14

534
38 016

687
7 846
453
28 338
12 030
4 062
587
3 021
37 064

Apgrozāmie līdzekļi kopā

100 145

94 088

Aktīvi kopā

340 013

329 226

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)
Rezerves
Nesadalītā peļņa

207 852
191
71,013

207 852
229
67 299

Pašu kapitāls kopā

279 056

275 380

678
3 914
4 250

4 222

8 842

4414

35,608
74
3 839
2 821
1 444
4 571

35 713
81
3 548
2 519

7 677
430
34 468
13 700
4 348

972
15

PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS
Kapitāls un rezerves

Ilgtermiņa saistības
Atliktā nodokļa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Nomas saistības

5
1, 16
10

Ilgtermiņa saistības kopā

192

Īstermiņa saistības
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
No pircējiem saņemtie avansi
No klientu līgumiem saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Nomas saistības
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Uzkrātās saistības un uzkrājumi

Īstermiņa saistības kopā
Pašu kapitāls un saistības kopā

17
19
1, 19
1, 19
10

20

3 914

3 758

3 657

52 115

49 432

340 013

329 226

Piezīmes ir konsolidētā finanšu pārskata n
SIA Tet Valdes vārdā

~/
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KONSOLIDĒTAIS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
Piezīme

Atlikums 2018. gada 1. janvārī
2018. gada peļņa
Pārējie aevienotie ienākumi
Apvienotie ienākumi kopā

Izmaksātas dividendes
Atlikums 2019. gada 31. decembrī

Naudas
plūsmas riska
ierobežošanas
rezerve

Citas
rezerves

Nesadalītā
peļņa

Kopā

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

207 852

72

65 293
41 778

6

Izmaksātas dividendes
Atlikums 2018. gada 31. decembrī

2019. gada peļņa
Pārējie aevienotie ienākumi
Apvienotie ienākumi kopā

Parasto
daļu
kapitāls

207 852

6

207 852

113
113

44
44

41 778

273 217
41 778
157
41 935

185

44

(39 772)
67 299

(39 772)
275 380

36 202
(50)
(50)

12
12

36 202

36 202
(38)
36 164

135

56

(32 488)
71 013

(32 488)
279 056

Piezīmes ir konsolidētā finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

SIA Tet Valdes vārdā

Rīgā, 2020. gada 3. februārī
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KONSOLIDĒTAIS NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATS
2019

2018

EUR'000

EUR'000

41 785

41 485

9
8,10

27 025
5 420

29 352
3 616

11

(1 432)
(6 396)

(98)
(6 788)

4

126
(101)

(278)

66 427

67 289

(6 992)
169
283

(15 642)
(1 175)
3 056

59 887
(2 800)

53 528
(3 412)

57 087

50 116

(33)
(29 929)
2 501
92
5 152

(6)
(27 270)
311
93
5 681

(22 217)

(21191)

(1 753)
(32 165)

(39 772)

(33 918)

(39 772)

952

(10 847)

37 064

47 911

38 016

37 064

Piezīme
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa
Korekcijas:
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma
korekcijas
pārējie procentu ienākumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
ieņēmumiem no līdzdalības asociēto sabiedrību
pamatkapitālā
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
(pelna) vai zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa
kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu (pieaugums)
Krājumu atlikumu (pieaugums)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un parejrern kreditoriem
maksājamo parādu atlikumu pieaugums
Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Samaksātais uznēmuma ienākuma nodoklis

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Ieguldījums asociētā sabiedrībā
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un ieguldījumu pārdošanas
Saņemtie procenti
Sanemtās dividendes

11

11

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
Finansēšanas darbības naudas plūsma
Maksājumi par nomas saistībām
Izmaksātās dividendes

10

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma
Pārskata gada neto naudas plūsma
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

15

Piezīmes ir konsolidētā finanšu pārskata ne
SIA Tet Valdes vārdā

Rīgā, 2020. gada 3. februārī
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PIEZĪMES 2019. GADA KONSOLIDĒTAJIEM FINANŠU PĀRSKATIEM
UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES
(a) Grāmatvedības pamatprincipi
Tet Koncerna konsolidētais finanšu pārskats par pārskata gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, 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 (SFPIK) un kuri pieņemti lietošanai ES. Konsolidētais finanšu pārskats ir
sagatavots eiro valūtā (EUR) un visas summas ir noapaļotas līdz tuvākajam tūkstotim ('000 EUR).

(b) Izmaiņas grāmatvedības politikās
Koncerna grāmatvedības politikas ir tās pašas, kas bija pielietotas iepriekšējā gadā, izņemot to, ka
Koncerns piemēroja tos jaunos / mainītos SFPS un skaidrojumus, kas bija obligāti piemērojami, sākot ar
2019. gada 1. janvāri.
Pārskata gadā piemērotie jaunie/ mainītie SFPS un to ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem:

•

SFPS 16 Noma (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gad 1.janvārī vai vēlāk). SFPS 16
aizstāj SGS 17 Noma, SFPIC 4 Noteikšana, vai vienošanās ietver nomu, 15. PIK Operatīvā noma
- stimuli un 27. PIK Darījumu būtības novērtēšana, kuri ietver nomas juridisko formu. Standarts
nosaka principus nomas atzīšanai, novērtēšanai un atklāšanai un nosaka nomniekiem atzīst
lielāko daļu no nomas līgumiem finanšu bilancē. Saskaņā ar 16. SFPS nomnieks atzīst tiesības
izmantot aktīvu un nomas saistības. Tiesības izmantot aktīvu tiek uzskaitītas līdzīgi kā citi
nefinanšu aktīvi un tiek attiecīgi amortizētas. Nomas saistības sākotnēji tiek novērtētas visa
nomas perioda nomas maksājumu tagadnes vērtībā, attiecīgi diskontējot tos ar procentu likmi,
kas ir iekļauta līgumā, ja to iespējams noteikt. Ja šo procentu likmi nevar viegli noteikt, nomnieks
izmanto tai pielīdzināmu aizdevumu likmi.
Līdzīgi kā 16. SFPS priekštecis 17. SGS, iznomātāji iedala nomas operatīvajā nomā vai finanšu
nomā atbilstoši to nosacījumiem. Noma tiek uzskatīta par finanšu nomu, ja tiek nodoti būtībā visi
riski un labumi līdzīgi kā nododot īpašumā esošo aktīvu. Pārējos gadījumos noma tiek uzskatīta
par operatīvo nomu. Finanšu nomas gadījumā iznomātājs atzīst finanšu ieņēmumus nomas
perioda laikā balstoties uz konstantu perioda atdeves likmi no neto investīcijas. Iznomātās atzīst
operatīvās nomas maksājumus kā ieņēmumus vienmērīgi visa perioda laikā vai arī pēc cita
sistemātiski pielietojama principa, ja gadījumā tas ir atbilstošāks konkrētajam darbības modelim,
atspoguļojot konkrēto aktīva vērtības samazinājuma veidu. Tādējādi, 16. SFPS nerada ietekmi
uz nomas uzskaiti gadījumos, kur Koncerns ir iznomātājs.
Koncerns piemēroja 16. SFPS standartu, izmantojot modificēto retrospektīvo metodi ar
sākotnējo piemērošanas datumu 2019. gada 1. janvārī. Atbilstoši šai metodei, standarts tiek
piemērots retrospektīvi, ņemot vērā atzītā standarta sākotnējās piemērošanas kumulatīvo
ietekmi sākotnējās piemērošanas dienā.
Koncerns izvēlējās pielietot praktisko paņēmienu un neveica no jauna pilnīgi visiem līgumiem
vērtēšanu attiecībā uz to, vai līgums ir vai satur nomu 2019. gada 1. janvārī. Tā vietā Koncerns
piemēroja standartu tikai tiem līgumiem, kuri iepriekš tikuši identificēti un izdalīti kā nomas līgumi,
izmantojot 17. SGS un 4. SFPIK sākotnējās piemērošanas datumā.
16. SFPS piemērošanas ietekme 2019. gada 1. janvārī (pieaugums / (samazinājums)) ir
sekojoša:

EUR'OOO
Aktīvi
Tiesības izmantot aktīvus
Kopā aktīvi

1,607
1,607

Saistības
Nomas saistības
Kopā saistības

1,607
1,607
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Koncernam ir nomas līgumi par telpām, zemi, transporta līdzekļiem un atsevišķiem
mākoņpakalpojumu risinājumiem. Pirms 16. SFPS piemērošanas Koncerns uzskaitīta šos
līgumus (kā nomnieks) to uzsākšanas datumā kā operatīvās nomas. Skatīt Piezīmi (i) Nomas
zemāk attiecībā uz grāmatvedības politikām pirms 2019. gada 1.janvāra.
Piemērojot 16. SFPS, Koncerns izmantoja vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visām
nomām, izņemot īstermiņa nomas un zemas vērtības aktīvu nomas. Skatīt Piezīmi (i) Nomas
attiecībā uz grāmatvedības politikām pirms 2019. gada 1. janvāra.
Koncerns atzīst tiesības izmantot aktīvu un nomas saistības tām nomām, kas iepriekš tika
klasificētas kā operatīvās nomas, izņemot īstermiņa nomas un zemas vērtības aktīvu nomas.
Tiesības izmantot aktīvu visiem nomas līgumiem tika atzītas balstoties uz vērtību, kas vienāda
ar nomas saistībām, pielāgojot to attiecībā uz iepriekš samaksātiem un uzkrātiem nomas
maksājumiem. Nomas saistības tika atzītas atlikušo nomas maksājumu tagadnes vērtībā,
diskontējot tos ar piemērojamo aizdevuma likmi sākotnējās piemērošanas datumā.
Koncerns ir izmantojis sekojošus pieejamos praktiskos paņēmienus:
(i)
Izmantoja vienu diskonta likmi nomas līgumu portfelim ar samērojami līdzīgām pazīmēm;
(ii)
Paļāvās uz novērtējumu vai nomas ir apgrūtinošas tieši pirms sākotnējās piemērošas
datuma;
(iii)
Pielietoja īstermiņa nomas atbrīvojumu nomām ar termiņu, kas nav garāks par 12
mēnešiem no sākotnējās piemērošanas datuma;
(iv)
Izslēdza sākotnējās tiešās izmaksas no sākotnējās tiesības izmantot aktīvu vērtības
noteikšanas sākotnējā piemērošanas datumā;
(v)
Izmantoja pieņēmumus, nosakot nomas termiņu gadījumos, kad līgums iekļauj iespēju
to pagarināt vai pārtraukt.
Balstoties uz augstāk minēto, 2019. gada 1. janvārī finanšu stāvokļa pārskatā tika atzītas un
atsevišķi atklātas tiesības izmantot aktīvu 1,607 tūkstoši EUR apmērā. Nomas saistības tika
atzītas 1,607 tūkstoši EUR vērtībā (ietverot īstermiņa un ilgtermiņa nomas saistības).
Nomas saistības 2019. gada 1.janvārī var tikt salīdzinātas ar operatīvo nomas līgumu saistībām
uz 2018. gada 31. decembri sekojoši:
EUR'OOO

•

Operatīvās nomas saistības 31.12.2018
Vidējā svērtā aizņēmuma likme 01.01.2019
Diskontēta operatīvo nomas līgumu saistības 01.01.2019.

1 686
1,75%
1 607

Nomas saistības 01.01.2019

1,607

Grozījumi vairākos standartos Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi (cikls
2015-2017) (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk), kas ietver
SFPS grozījumu apkopojumu:
3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana un 11. SFPS "Kopīgas struktūras": 3.
SFPS grozījumi paskaidro, ka brīdī, kad sabiedrība iegūst kontroli pār uzņēmumu,
kas ir kopīgas darbība forma, tā pārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību šajā uzņēmumā.
11. SFPS grozījumi precizē, ka brīdī, kad sabiedrība iegūst kopīgu kontroli pār
uzņēmumu, kas ir kopīgas darbība forma, tā nepārvērtē savu iepriekšējo līdzdalību
šajā uzņēmumā.
12. SGS Ienākuma nodokļi: Grozījumi paskaidro, ka ienākuma nodoklis par
maksājumiem par finanšu instrumentiem, kas klasificēti kā pašu kapitāla instrumenti,
jāatzīst atbilstoši tam, kur atzīti darījumi vai notikumi, kas radījuši sadalāmu peļņu.
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23. SGS Aizņēmumu izmaksas: Grozījumi paskaidro standarta 14. punktu, proti,
kad kritērijiem atbilstošs aktīvs ir gatavs tā paredzētajai izmantošanai vai pārdošanai
un dažas no ar šo kritērijiem atbilstošo aktīvu saistīto aizņēmumu summām šajā brīdī
vēl nav atmaksātas, šāds aizņēmums jāiekļauj līdzekļos, kurus sabiedrība aizņemas
vispārējā kārtībā.
Grozījumiem nebija būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
•

Grozījumi 19.SGS Darbinieku pabalsti: Pabalstu plānu grozījumi, samazinājumi un
norēķini (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi
nosaka, ka uzņēmumiem jāizmanto atjaunināti aktuāra pieņēmumi, lai noteiktu pašreizējās
pakalpojumu izmaksas un neto procentus par atlikušo pārskata periodu pēc plāna grozījumiem
vai samazināšanas vai attiecīgo norēķinu veikšanas. Grozījumi arī paskaidro, kā plāna
grozījumu, samazināšanas vai norēķinu uzskaite ietekmē prasību piemērošanu attiecībā uz
aktīva maksimālo summu. Grozījumiem nebija ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 28. SGS Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos - Ilgtermiņa
ieguldījumi asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos (spēkā pārskata periodiem, kas
sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi aplūko jautājumu, vai ilgtermiņa ieguldījumu
asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos, kas pēc būtības veido "neto līdzdalību" asociētajā
sabiedrībā vai kopuzņēmumā, novērtēšana, jo īpaši saistībā ar to vērtības samazināšanās
uzskaiti, jāveic saskaņā ar SFPS Nr. 9, SGS Nr. 28 vai abiem šiem standartiem. Grozījumi
paskaidro, ka tādiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kuru uzskaitē netiek izmantota pašu kapitāla
metode, sabiedrība piemēro SFPS Nr. 9 "Finanšu instrumenti", pirms tā piemērojusi SGS Nr. 28.
Piemērojot SFPS Nr. 9, sabiedrība neņem vērā nekādas ilgtermiņa ieguldījumu uzskaties vērtības
korekcijas, kas rodas, piemērojot SGS Nr. 28. Grozījumiem nebija būtiska ietekme uz
konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

•

23. SFPIK Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem (spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk). Interpretācija aplūko ienākuma nodokļu uzskaiti, ja
nodokļu piemērošana saistīta ar nenoteiktību, kas ietekmē SGS. Nr. 12 piemērošanu.
Interpretācija sniedz norādījumus par to, vai neskaidros nodokļu piemērošanas gadījumus aplūkot
atsevišķi vai kopā, pamatnostādnes attiecībā uz nodokļu administrācijas veiktajām pārbaudēm
un atbilstošas metodes izvēli attiecīgās neskaidrības atspoguļošanai un faktu un apstākļu izmaiņu
uzskaitei. Grozījumiem nebija būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 9. SFPS Finanšu Instrumenti - Priekšlaicīgas atmaksas elementi ar negatīvu
kompensāciju (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi
paredz, ka finanšu aktīvus, kas ļauj vai pieprasa līgumslēdzējai pusei samaksāt vai saņemt
samērīgu kompensāciju par priekšlaicīgu līguma izbeigšanu (tādējādi no aktīva turētāja
perspektīvas varētu rasties "negatīva kompensācija"), var novērtēt amortizētajā iegādes vērtībā
vai patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanas atzīšanu citos visaptverošos ienākumos, kas netiek
atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Grozījumiem nebija ietekme uz konsolidētajiem
finanšu pārskatiem.

Gatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu, Koncerns nav ieviesis sekojošus vairākus jaunus SFPS, kas
ir apstiprināti piemērošanai ES, bet vēl nav obligāti piemērojami pārskata gadam, kas beidzas 2019. gada
31. decembrī:
•

Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana un 8.SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas
grāmatvedības aplēsēs un kļūdas: Jēdziena "būtisks" definīcija (spēkā pārskata periodiem,
kas sākas 2020.gada 1.janvārī vai vēlāk). Grozījumi precizē jēdziena "būtisks" definīciju un tā
lietojumu. Jaunajā definīcijā teikts, ka "informācija ir būtiska, ja pamatoti var sagaidīt, ka tās
nesniegšana, sagrozīšana vai slēpšana var ietekmēt lēmumus, ko vispārēja rakstura finanšu
pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu
informāciju par konkrēto pārskatu sniedzošo uzņēmumu". Precizēti arī šīs definīcijas
paskaidrojumi. Grozījumi arī nodrošina, ka jēdziena "būtisks" definīcija tiek konsekventi ievērota
visos SFPS. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz konsolidētajiem
finanšu pārskatiem.
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•

Grozījumi SFPS konceptuālās pamatnostādnēs (spēkā pārskata periodiem, kas sākas
2020.gada 1.janvārī vai vēlāk). 2018. gada 29. martā SGSP izdevusi pārskatītās Finanšu
pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes vadlīnijas. Konceptuālās pamatnostādnes ietver
visaptverošu informāciju par finanšu pārskatu sagatavošanu, standartu izstrādi, norādījumus
finanšu pārskatu sagatavotājiem, kas jāievēro konsekventu grāmatvedības uzskaites politiku
izstrādē, un kas palīdzētu citiem izprast un interpretēt šos standartus. SGSP izdevusi arī
atsevišķu pavaddokumentu, proti, Grozījumus SFPS sniegtajās atsaucēs uz konceptuālajām
pamatnostādnēm, kurā izklāstīti attiecīgo standartu grozījumi, lai atjauninātu atsauces uz
pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm. Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt pāriet uz
pārskatītajām konceptuālajām pamatnostādnēm uzņēmumiem, kuri izstrādā savas
grāmatvedības uzskaites politikas, pamatojoties uz konceptuālajām pamatnostādnēm, ja
konkrētajam darījumam nav piemērojams neviens SFPS. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem
būs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

Gatavojot šo konsolidēto finanšu pārskatu, Koncerns nav ieviesis vairākus SFPS un SFPS interpretācijas,
kas vēl nav apstiprināti piemērošanai ES līdz 2019. gada 31. decembrim:
•

17. SFPS Apdrošināšanas līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas 2021. gada 1. janvārī
vai vēlāk ar ātrāku pieļaujam piemērošanu gadījumā, ja ir piemērots arī 15. SFPS Ieņēmumi no
līgumiem ar klientiem 9. SFPS Finanšu instrumenti; nav apstiprināti ES). Koncerns uzskata, ka
izdotajam standartam nebūs ietekmes uz Koncerna finanšu pārskatiem, jo Koncerna darbība
neietver apdrošināšanas līgumu sniegšanu; nav apstiprināti ES).

•

Grozījumi 3.SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana (spēkā attiecībā uz uzņēmējdarbības
apvienošanu, kuras ietvaros uzņēmums iegādāts pirmajā pārskata perioda, kas sākas 2020.
gada 1. janvārī vai vēlāk, un uz aktīvu iegādi, kas veikta šī perioda sākumā vai vēlāk pārskata
periodiem, kas sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). SGSP pieņēmusi
grozījumus uzņēmējdarbības definīcijā (3. SFPS grozījumi), lai novērstu grūtības, kas rodas, ja
uzņēmumam jānosaka, vai tas ir iegādājies uzņēmējdarbību vai aktīvu grupu. Koncerns
neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS: Procentu likmju etalonu reforma (spēkā pārskata
periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk; nav apstiprināti ES). Grozījumi attiecas uz
jautājumiem, kas ietekmē finanšu pārskatus periodā pirms esošās procentu likmes etalona
aizvietošanu ar alternatīvu procenta likmi un risina atsevišķu ietekmes jautājumus attiecībā uz
risku ierobežošanas uzskaites prasībām, kas minētas 9. SFPS Finanšu instrumenti un 39. SGS
Finanšu instrumenti: Atzīšana un novērtēšana, kuri prasa uz nākotni orientētu analīzi. Grozījumi
piedāvā pagaidu atvieglojumus, kas piemērojami visām risku ierobežošanas attiecībām, kuras
tiešā veidā ietekmē procentu likmju etalona reforma, kas nodrošina to, ka risku ierobežošanas
uzskaite turpināsies arī nenoteiktības periodā pirms esošās procentu likmju etalonu aizstāšanas
ar alternatīvo tuvu bez riska procentu likmi. Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti nosaka
papildus atklāšanas prasības attiecībā uz nenoteiktību, kas veidojas procentu likmju etalonu
reformas rezultātā. Koncerns neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz konsolidētajiem
finanšu pārskatiem.

•

Grozījumi 1 0.SFPS Konsolidētie finanšu pārskati un 28.SGS Ieguldījumi asociētajās
sabiedrībās un kopuzņēmumos: Aktīvu pārdošana vai ieguldīšana darījumos starp
ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai kopuzņēmumu (2015. gada decembrī SGSP atlika
šo grozījumu spēkā stāšanās datumu uz nenoteiktu laiku. Apstiprināšana būs atkarīga no
uzskaitē izmantotās pašu kapitāla metodes izpētes projekta rezultātiem; nav apstiprināti ES).
Grozījumi novērš atzīto pretrunu starp SFPS Nr. 10 un SGS Nr. 28 prasībām attiecībā uz aktīvu
pārdošanu vai ieguldīšanu darījumos starp ieguldītāju un tā asociēto sabiedrību vai
kopuzņēmumu. šo grozījumu galvenā ietekme ir tāda, ka, ja darījums saistīts ar uzņēmējdarbību
(neatkarīgi no tā, vai tā tiek īstenota meitas sabiedrībā, vai ne), peļņa vai zaudējumi tiek atzīti
pilnā apmērā. Peļņa vai zaudējumi daļējā apmērā tiek atzīti, ja darījumā iesaistīti aktīvi, kas
neveido uzņēmējdarbību, pat tādā gadījumā, ja šie aktīvi atrodas meitas sabiedrībā. Koncerns
neuzskata, ka grozījumiem būs būtiska ietekme uz konsolidētajiem finanšu pārskatiem.
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(c) 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 nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu kalpošanas laiku, ieņēmumu atzīšanu, šaubīgo debitoru un novecojušo krājumu atzīšanu, kā
arī uz vērtības samazināšanās novērtējumu ilgtermiņa ieguldījumiem, un uzkrājumiem tiesvedībām un
autoratlīdzībām. 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.
Ņemot vērā, ka Koncerns piemēroja 16. SFPS retrospektīvi ar kumulēto ietekmi pašu kapitālā standartu
piemērošanas datumā 2019.gada 1.janvārī, Koncerna salīdzināmā perioda finanšu uzskaite atspoguļota
pēc iepriekš spēkā esošajiem standartiem. Tā rezultātā pie aplēsēm un pieņēmumiem ir iekļauti
skaidrojumi attiecībā uz grāmatvedības uzskaite pārskata periodā un iepriekšējā salīdzināmajā periodā.
(i)
Nemateriālo ieguldijumu lietderīgās lietošanas laiki
Sākotnējais lietderīgās lietošanas laiks 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, ņemot
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.
(iii)
Attīstības izmaksu kapitalizācija nemateriālie ieguldijumu sastāvā (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)

Nomas perioda noteikšanas līgumiem ar atjaunošanas un pārtraukšanas iespējām - Koncerns ir
nomnieks
Pārskata periodā nomas uzskaitē Koncerns nosaka nomas termiņu kā nomas neatceļamo periodu kopā
ar jebkādu periodu, kas tiek noteikts kā iespēja pagarināt līgumu, ja tas ir saprātīgi nosakāms un tiks
izmantots vai jebkādu līguma pārtraukšanas periodu, ja ir saprātīgi noteikt, ka tas netiks izmantots.

Koncernam ir vairāki nomas līgumi, kas ietver līguma pārjaunošanas un līguma pārtraukšanas
nosacījumus. Koncerns veic novērtēšanu, izmantojot spriedumus attiecībā uz to, vai ir saprātīgi pieņemt,
ka iespējas pagarināt vai pārtraukt nomas līgumus, tiks izmantotas. Tiek ņemti vērā visi attiecināmie
saistītie faktori, kas rada ekonomisku stimulu Koncernam izmantot atjaunošanu vai pārtraukšanu. Pēc
uzsākšanas datuma Koncerns atkārtoti nosaka nomas periodu gadījumā, ja pastāv būtiski notikumi vai
izmaiņas apstākļos, kas ir Koncerna kontrolē un kas ietekmē tā spēju izmantot vai neizmantot
pārjaunošanas vai pārtraukšanas iespējas (piem., būvniecība vai būtisks ieguldījums nomātajos aktīvos
vai būtiski nomātā aktīva pielāgojumi).
Koncerns iekļāva atjaunojamo periodu kā nomas līguma datu nekustamā nomas īpašuma nomas
gadījumos, kur ir mazāks neatceļamais nomas periods (piem., trīs līdz pieci gadi). Koncerns parasti
izmanto iespēju pārjaunot šos līgumus, jo savādāk radīsies būtiskas negatīvas sekas pakalpojumu
sniegšanai vai arī gadījumos, ja aizvietojams aktīvs nav uzreiz pieejams.
(v)
Nomas - Pielīdzināmās aizdevuma likmes noteikšana
Pārskata periodā nomas uzskaitei vairumam nomas līgumu Koncernam nav iespējams uzreiz tiešā veidā
noteikt nomā iekļauto procentu likmi, tādēļ tas izmantoja pielīdzināmo aizdevuma likmi, lai novērtētu
nomas saistības. Pielīdzināmā aizdevuma likme ir procentu likme, kuru Koncernam būtu jāmaksā, lai
aizņemtos naudas līdzekļus uz līdzīgu periodu, ar līdzīgu nodrošinājumu, tādā apjomā kā nepieciešams,
lai iegādātos līdzīgas vērtības aktīvu kā tiesības izmantot aktīvu līdzīgos ekonomikas apstākļos.
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Šī pielīdzināmā aizdevuma likme atspoguļo to, ko Koncernam "būtu jāmaksā", kas nozīmē aplēses,
situācijā, kad viegli novērojamas likmes nav pieejamas vai arī tās ir jāpielāgo, lai atspoguļotu nomas
periodu vai citus nosacījumus. Koncerns nosaka pielīdzināmo aizdevuma likmi izmantojot novērojamus
ievades datus (tādus kā tirgū pieejamās procentu likmes) un veic atsevišķus vērtējumus (piem., Koncerna
paša kredītreitings, nomas periods).
(vi)
Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās
Katra pārskata gada beigās tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka ieguldījumu vērtība
asociēto sabiedrību kapitālā varētu būt samazinājusies. Zaudējumus no vērtības samazināšanās atzīst,
ja ieguldījumu atgūstamā vērtība ir zemāka par to uzskaites vērtību. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības
samazināšanās tiek atzīti par izdevumiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Aprēķinot atgūstamo vērtību,
nosaka ieguldījuma lietošanas vērtību, izmantojot naudas plūsmas prognozes, kas balstītas uz nākamo
gadu finanšu prognozēm, pielietojot attiecīgu diskontēšanas likmi, kā arī citu pieejamo informāciju
attiecībā uz asociētā uzņēmuma daļu vērtību tirgū.
(vii) Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Koncerns uzrāda ilgtermiņa ieguldījumus kā turētus pārdošanai gadījumā, ja to vērtība tiks atgūta principā
caur pārdošanu nevis to izmantojot. Pārdošanai turēti Ilgtermiņa aktīvi tiek novērtēti zemākajā no to
bilances vērtība vai patiesās vērtības, kam noņemtas nost pārdošanas izmaksas. Izmaksas pārdošanai
ir papildus izmaksas, kas tieši attiecas uz aktīva nodošanu, izņemot finanšu izmaksas un ienākuma
nodokļu izmaksas. Kritēriji, lai aktīvs tiktu uzrādīts kā pārdošanai turēts, tiek sasniegti tikai tajā gadījumā,
ja pārdošana ir ar augstu iespējamību un aktīvi ir uzreiz pieejami pārdošanai to esošajā stāvoklī.
Darbībām, kas nepieciešamas lai pabeigtu pārdošanu, ir jānorāda uz to, ka ir zema varbūtība tam, ka
varētu notikt būtiskas izmaiņas attiecībā uz pārdošanu vai arī šis lēmums tiks atcelts. Vadībai ir jāpieturas
pie plān pārdot aktīvu un jāsagaida, ka pārdošana tiks pabeigta viena gada laikā no aktīva
pārklasificēšanas.
Pamatlīdzekļiem netiek vairs aprēķināts nolietojums tiklīdz tie tiek klasificēti kā turēti pārdošanai. Aktīvi
un saistības, kas klasificētas kā pārdošanai turētas, tiek uzrādītas atsevišķi kā īstermiņa aktīvi finanšu
stāvokļa pārskatā.
Koncerns novērtē ilgtermiņa aktīvus, kurus pārtrauc uzrādītā kā pārdošanai turētos, zemākajā no (a) tās
atlikušās vērtības pirms aktīvs tika klasificēts kā pārdošanai turēts, koriģējot to atbilstoši nolietojumam
vai pārvērtēšanai, kas būtu tikusi atzīta, ja aktīvs nebūtu bijis klasificēts kā pārdošanai turēts un (b) tās
atgūstamā vērtība lēmuma datumā, ar kuru tiek nolemts aktīvu nepārdot.
(viii) 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.
(ix)
Ieņēmumu atzīšana
Aplēses, pieņēmumi un spriedumi ieņēmumu atzīšanai saliktiem pakalpojumiem un ilgtermiņa līgumiem
ir aprakstīti piezīmē (n) Ieņēmumu atzīšana.
(x)
Atliktā nodokļa aktīvs/ saistības
Aplēses, pieņēmumi un spriedumi attiecībā uz atliktā nodokļa aktīvu/saistībām ir aprakstīti piezīmē (m)
Ienākuma nodokļi.
(xi)
Zaudējumu atskaitījumi paredzamajiem kredītzaudējumiem / Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Finanšu instrumentu, tai skaitā parādu no līgumiem ar klientiem, pircēju un pasūtītāju parādu un uzkrāto
ieņēmumu, vērtības samazināšanās novērtēšanai, no 2018.gada 1. janvāra tiek pielietots jauns
uzkrājumu likmju modelis, kas balstīts gan uz nākotnes prognozēm, gan arī uz pagātnes parādu
norakstīšanas izmaksu faktiskajām tendencēm. Uzkrājumu likmju aprēķins tiek balstīts uz sekojošiem
principiem:
Tiek ņemti vērā sagaidāmie kredītzaudējumi visa finanšu aktīva dzīves cikla laikā gan
i)
pircēju parādiem no līgumiem ar klientiem, gan nomas debitoru parādiem, kā arī parādiem,
kas izriet no darījumiem, kuri satur nozīmīgu finansējuma komponentu saskaņā ar 15.
SFPS;
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ii)
iii)
iv)

v)

vi)

vii)
viii)

Tiek ņemts vērā uz nākotni vērsts debitoru kredītspējas novērtējums (esošais un nākamo
periodu bezdarba līmeņa rādītājs valstī);
Sagaidāmie kredītzaudējumi kavētiem debitoru parādiem ir atkarīgi no konkrēto debitoru
kavējumu dienu ilguma;
Uzkrājumi tiek aplēsti un veidoti arī tādiem finanšu aktīviem, kuriem uz konkrētu datumu
nepastāv nekādas kredītspējas pasliktināšanās pazīmes (debitoru parādi, kuriem vēl nav
iestājies maksāšanas termiņš, kā arī līgumu aktīvi jeb uzkrātie ieņēmumi);
Sagaidāmie kredīta zaudējumi tādiem parādiem, kuriem vēl nav iestājies maksāšanas
termiņš, kā arī uzkrātiem ieņēmumiem (pārsvarā būvniecības un IT izstrādes projektos) ir
novērtēti, ņemot vērā kopējo parādu norakstīšanas izmaksu attiecību pret apgrozījumu
iepriekšējos periodos;
Sagaidāmie kredīta zaudējumi debitoru parādiem, kuros ir nozīmīga finansējuma
komponente un kuriem vēl nav iestājies maksājuma termiņš, ir novērtēti, ņemot vērā kopējo
uzkrājumu likmi, kas veidojas kā summa no vidējās katrā nākamajā mēnesī sagaidāmo
zaudējumu attiecības pret parādu bruto summu;
Tiek vērtētas izmaiņas klientu / debitoru kredītspējas vispārējos rādītājos;
Uzkrājumu likmes aprēķins ņem vērā arī sagaidāmo parādu piedziņas ceļā atgūstamo
summu attiecību pret debitoru portfeļa bruto summu.

Koncerns veido vispārējos uzkrājumus debitoru portfeļa līmenī sagaidāmajiem zaudējumiem tām debitoru
grupām, kurām nepastāv kredītspējas pasliktināšanās pazīmes. Papildus tiek veidoti arī specifiskie
uzkrājumi, izvērtējot individuālu klientu spēju pildīt līguma saistības.
Uzkrājumu likmes paredzamajiem kredītzaudējumiem/ uzkrājumiem nedrošiem parādiem:
Pircēju un pasūtītāju parādi/
Nav kavēts
1 - 30
31 - 90
91 - 180
181 - 365
> 365
Līgumu aktīvi (kavējuma
I Uzkrātie
dienas)
ieņēmumi
Uzkrājumu likmes,%,
0%
2-5%
15-35%
60%
85%
100%
uz 31.12.2017 (39. SGS)
Uzkrājumu likmes,%,
0,3-2,7%*
3 - 4%
25%
40-65%
65%
67-100%
uz 31.12.2018 (9. SFPS)
* Konkrēta likme 0, 3% vai 2, 7% tiek piemērota atkarībā no līguma ar klientu veida (telekomunikāciju

pakalpojumu līgums/ pārējie pakalpojumi/ preču pārdošanas līgums ar dalīto maksājumu).
(xii) Uzkrātās saistības un 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.
Koncerns veido uzkrājumus sagaidāmajiem tiesvedību izdevumiem un autortiesību maksājumiem, kuriem
uz pārskata sagatavošanas brīdi nav zināma precīza izmaksu summa vai maksāšanas periods. Aprēķini
tiek veikti balstoties uz faktiskajām prasījuma summām, saistību iestāšanās varbūtību, kā arī ņemot vērā
līdzīgu gadījumu iznākumus līdzšinējā Koncerna saimnieciskās darbības gaitā.
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.
(xiii)

Finansējuma komponente līgumos ar klientiem - procentu likme

Līgumos ar klientiem, kur preces tiek pārdotas, izmantojot dalīto maksājumu uz periodu, kas pārsniedz
divpadsmit mēnešus un netiek atsevišķi izdalīta procentu summa, Koncerns izdala atsevišķi no līguma
summas būtisku finansējuma komponenti. šo ieņēmumu no līguma ar klientu atzīšanā tiek nodalīta
ieņēmumu pamatsumma par preces pārdošanas darījumu, kura tiek atzīta brīdī, kad preces
īpašumtiesības tiek nodotas klientam, un matemātiski aprēķināta procentu ieņēmumu summa, kura tiek
uzskaitīt finanšu stāvokļa pārskatā postenī "Nākamo periodu ieņēmumi". Pamatsumma par preces
pārdošanu tiek atzīta saskaņā ar 15. SFPS preces pārdošanās brīdī, attiecīgi, līguma izpildes pienākums
tiek īstenots konkrētā brīdī.

26
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

Procentu ieņēmumi tiek atzīti apvienotajā ienākumu pārskatā pakāpeniski visa ar klientu noslēgtā līguma
termiņa periodā, izmantojot vadības noteikto šāda veida darījumiem piemērojamo procentu likmi.
Darījumiem piemērojamās procentu likmes noteikšanā tiek izmantotas tā brīža finanšu tirgū pieejamās
bez-riska finanšu instrumentu procentu likmes, darījumu aplēstās transakcijas izmaksas, kā arī vadības
noteiktais peļņas procents preču pārdošanas darījumiem ar dalīto maksājumu.
Grāmatvedības uzskaite finansējuma komponentes rezultātā veidotajiem nākamo periodu ieņēmumiem
tiek veikta uz daļēju līgumu portfeļa principa pamata, kur katrs atsevišķs līguma portfelis atspoguļo
konkrēta kalendārā mēneša visu preču pārdošanas darījumu kopsummu. Starpība, kura varētu veidoties
gadījumā, ja Koncerns veiktu finansējuma komponentes uzskaiti katram līgumam atsevišķi, tiek novērtēta
kā nebūtiska.
(xiv) Līgumu iegūšanas izmaksas
Koncerns novērtēja, ka līgumu iegūšanas izmaksās tiek ietvertas pārdošanas komisijas ārējiem
aģentiem un dīleriem par jaunu klientu līgumu noslēgšanu vai jaunu pakalpojumu līgumu noslēgšanu
esošajiem klientiem. Šīs ir izmaksas, kas savādāk nebūtu radušās, ja netiktu noslēgti jauni līgumi ar
klientiem. Izmaksas tiek amortizētas trīs gadu laikā, kas noteikts balstoties uz klienta dzīves ciklu, kā arī
ņemot vērā papildus Vadības aplēses attiecībā uz nākotnes riskiem klientu mainības jomā.
Koncernam rodas arī personāla izmaksas klientu līgumu noslēgšanas gadījumā, kas tiek izmaksātas
Koncerna darbiniekiem kā atalgojuma mainīgā daļa vai prēmija. Šīs izmaksas Koncerns neuzskata par
papildus izmaksām, kas nebūtu bijušas, ja līgums netiktu noslēgts, jo tās atspoguļo tikai personāla
atalgojuma vadības un darbinieku motivācijas pieeju Ua netiktu maksāta šī mainīgā daļa, Koncerns
pārstrukturētu šo mainīgu atalgojuma daļu kā fiksēto atalgojuma daļu).
(xv) Izpētes un attīstības izmaksas
Aplēses, pieņēmumi un spriedumi ir aprakstīti piezīmē

ŗņ Nemateriālie ieguldījumi.

(xvi) Nomas līgumu klasifikācija
Aplēses, pieņēmumi un spriedumi ir aprakstīti piezīmē (i) Nomas līgumi.
(xvii) Pensiju fonda akciju uzskaite
Aplēses, pieņēmumi un spriedumi ir aprakstīti piezīmē (I) Darbinieku labumi.
(d) Konsolidācija
(i)
Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālā
Konsolidētajā finanšu pārskatā tiek iekļautas meitas sabiedrības, kuras kontrolē mātes sabiedrība. Par
kontroli tiek uzskatīta situācija, kad mātes sabiedrība ir spējīga noteikt uzņēmuma darbību. Meitas
sabiedrību darbības rezultāti tiek konsolidēti no kontroles iegūšanas brīža un konsolidācija tiek pārtraukta,
kad mātes sabiedrība pārstāj kontrolēt meitas sabiedrību. Meitas sabiedrību finanšu pārskati ir sagatavoti
par tādu pašu periodu kā mātes sabiedrībai, pielietojot atbilstošas grāmatvedības metodes.
Meitas sabiedrību iegāde tiek uzskaitīta, izmantojot pirkšanas metodi, 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 konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā.
(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.
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Ieguldījumu uzskaite pēc pašu kapitāla metodes paredz konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā 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. 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.
Ieguldījums asociētajā tiek samazināts par atliktā nodokļa izmaksām par daļu no peļņas, kas gūta sākot
ar 2018. gadu, ja vien neizpildās sekojoši divi nosacījuma kritēriji: (1) Koncerns kontrolē atliktā nodokļa
laika starpības reversēšanas laiku un (2) paredzamā nākotnē atliktā nodokļa laika starpības netiktu
reversēta (attiecīgi netiek plānotas dividendes izmaksas). Atliktais nodoklis no daļas no asociētā
uzņēmuma peļņas, kas būtu jāmaksā valstij 20% apmērā no bruto summas jeb 20/80 no neto izmaksām
dividenžu izmaksas brīdī, pārskata gadā nav iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Atliktā nodokļa
izmaksas un ieguldījuma asociētajā uzņēmumā vērtības samazinājums nav atzīti, jo paredzamā nākotnē
(tuvāko 4-5 gadu laikā) tiek plānots izmaksāt ikgadējās dividendēs asociētā uzņēmuma iepriekšējo gadu
nesadalīto peļņu, kas uzkrāta līdz 31.12.2017. Nesadalītās peļņas apjoms atbilst un ir pieteikošs
paredzamo nākotnes 4-5 gadu dividenžu izmaksu apjomam. Koncernam kā akcionāram (lai arī
mazākumakcionāram) būtiskajos ieguldījumos asociētajos uzņēmumos ir pilnas tiesības/ faktiski iespēja
kontrolēt dividenžu izmaksas noteikšanu, jo dividendes tiek apstiprinātas tikai tajā gadījumā, kad ir
vienbalsīgs lēmums. Saskaņā ar Latvijas republikas likumdošanu, nesadalītā peļņa, kas uzkrāta līdz
31.12.2017, ir atbrīvota no maksājamā uzņēmuma ienākuma nodokļa, jo tikusi iekļauta maksājamā
nodokļa bāzē jau iepriekšējos periodos.
(iii)
Koncerna sabiedrību savstarpējo darijumu izslēgšana
Konsolidētais finanšu pārskats ietver Mātes sabiedrības un Koncerna meitas sabiedrību finanšu pārskatus
par 2019. gadu. Mātes sabiedrības un meitas sabiedrību finanšu pārskatu sagatavošanas periodi ir vienādi
un sakrīt ar kalendāro gadu. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotas vienotas grāmatvedības uzskaites
politikas. Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, visi Koncerna sabiedrību savstarpējie darījumi, atlikumi
un nerealizētā 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.
(e) Ārvalstu valūtas novērtēšana
Darījumi ārvalstu valūtās tiek konvertēti eiro pēc darījuma iepriekšējā dienā spēkā esošā Eiropas Centrālās
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 Eiropas
Centrālās Bankas noteiktā valūtas kursa, kāds ir spēkā 31. decembrī, un visas attiecīgās valūtas kursa
svārstības tiek uzskaitītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Eiro (EUR) maiņas kurss attiecībā pret zemāk minētajām valūtām pēdējo divu gadu laikā:

USD

2019.gada

2018.gada

31. decembrī

31. decembrī

1.1234

1.1450

(f) Nemateriālie ieguldījumi
(i)
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.
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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.
(ii)
Nemateriālie ieguldijumi
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.

Nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti pēc lineārās metodes to prognozēto lietderīgās izmantošanas
laikā:
Lietošanas laiks
ados
Preču zīmes
Klientu līgumi
Datorprogrammas

1.

3-7
3-7
3-5

Nemateriālie ieguldījumi tiek uzskaitīti pēc to iegādes izmaksām, atskaitot uzkrāto amortizāciju un
uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts,
vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka aktīva vērtība varētu būt samazinājusies. 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 konsolidētā
apvienoto ienākumu pārskatā. 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.
(g) 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
ados
10-40
20-40
5-10

2-7

Zeme netiek nolietota, 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 konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā, kad notikušas
izmaiņas, un nākamajos periodos.
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Katrā pārskata perioda beigu datumā tiek novērtēts, vai nepastāv pazīmes, kas norādītu, ka
pamatlīdzekļa vērtība varētu būt samazinājusies. 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. 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: T2T programmatūras izstrādi, Helio Media - TV kanālu veidošanas un reklāmas pakalpojumus, Baltijas Datoru
Akadēmija - apmācības, un Citrus Solutions - būvniecību.
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 nolietoti 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.
(h) Finanšu instrumenti
(i) Finanšu aktīvi
Finanšu aktīvi ietver ieguldījumus citu sabiedrību kapitālā (izņemot ieguldījumus asociētajās sabiedrībās),
debitoru parādus (pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, līgumu aktīvus (uzkrātie
ieņēmumi)), naudu un tās ekvivalentus, un izsniegtos aizdevumus.
Koncerns finanšu aktīvus klasificē kā novērtētus amortizētajās izmaksās, pēc patiesās vērtības ar
atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos vai pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā, pamatojoties uz abiem turpmāk norādītajiem faktoriem: (i) Koncerna
komercdarbības modelis finanšu aktīvu pārvaldības jomā un (ii) finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu
iezīmes.
Finanšu aktīvu novērtē amortizētajās izmaksās, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi: (i) finanšu aktīvs tiek turēts
tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt finanšu aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas
plūsmas, un (ii) finanšu aktīva līgumiskie noteikumi konkrētos datumos paredz naudas plūsmas, ko veido
vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi par nenomaksāto pamatsummu.
Finanšu aktīvus Koncerns savā finanšu stāvokļa pārskatā atzīst tikai un vienīgi tad, kad tas kļūst par
līguma pusi saskaņā ar attiecīgā instrumenta līguma noteikumiem.
i.

Līgumu aktīvi (Pircēju un pasūtītāju parādi no līgumiem ar klientiem/ Aizdevumi un debitori)

Līguma aktīvs ir uzņēmuma tiesības uz atlīdzību apmaiņā pret precēm vai pakalpojumiem, ko uzņēmums
ir nodevis klientam. Ja Koncerns veic darbību, nododot preces vai pakalpojumus klientam, pirms klients
samaksā atlīdzību vai pirms maksājuma termiņš ir iestājies, uzņēmums uzrāda līgumu kā līguma aktīvu,
kas ir atkarīgs no papildus nosacījuma (kas nav pagājušais laiks). Grupas beznosacījuma tiesības uz
atlīdzību (t.i. vienīgi nepieciešams paiet noteiktam laika periodam pirms iestājas maksāšanas termiņš)
Grupa uzskaita atsevišķi kā debitoru parādus.
Pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, kā arī citus parādus, kuros nav nozīmīga
finansējuma komponenta (ko nosaka saskaņā ar 15. SFPS), Koncerns sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē
pēc to darījuma cenas.
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Pircēju un pasūtītāju parādus no līgumiem ar klientiem, kuros ir nozīmīga finansējuma komponenta (ko
nosaka saskaņā ar 15. SFPS), Koncerns sākotnējās atzīšanas brīdī novērtē pēc to patiesās vērtības,
kurai pieskaita vai no kuras atņem darījuma izmaksas, kuras tieši ir attiecināmas uz attiecīgā finanšu
aktīva iegādi.
Koncerns atzīst zaudējumu atskaitījumus paredzamajiem kredītzaudējumiem attiecībā uz finanšu
aktīviem, kas novērtēti amortizētajās izmaksās (skatīt piezīmi (viii) Aplēses un pieņēmumi sadaļā).
ii.
Pārējie ieguldījumi
Koncernam pieder atsevišķu uzņēmumu kapitāldaļas, kuras veido mazāk kā 20% no uzņēmuma
pamatkapitāla un kuras Koncerns iegādājies ar mērķi saņemt plānotās naudas plūsmas vai arī iespējams
pārdot. Šie ieguldījumi kapitāldaļās uzskaitīt "pārējo ieguldījumu sastāvā" un ir novērtēti pēc patiesās
vērtības ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos.
Koncernam nav tādu finanšu aktīvu, kurus novērtē pēc patiesās vērtības ar atspoguļojumu peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.

iii.
Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti ir atlikumi banku norēķinu kontos, nauda kasēs, nauda ceļā un īstermiņa
banku depozīti.
Par īstermiņa banku depozītiem tiek uzskatīti naudas līdzekļi depozītu kontā, kuri atbilst šādiem
nosacījumiem:
• mērķis ir naudas uzkrājums nevis investīcija;
• kuri ir konvertējami uzreiz zināmā naudas summā bez būtiskiem ierobežojumiem un soda
sankcijām;
• pakļauti nenozīmīgam naudas vērtības izmaiņas riskam;
• termiņš ir līdz 6 mēnešiem.

(ii) Finanšu saistības
Finanšu saistības Koncerns finanšu stāvokļa pārskatā atzīst tad, kad tas kļūst par līguma pusi saskaņā
ar attiecīgā instrumenta līguma noteikumiem. Koncerns visas finanšu saistības klasificē kā novērtētas
amortizētajās izmaksās. Koncernam nav tādu finanšu saistību, kuru jāklasificē pēc patiesās vērtības ar
atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

i.
Kreditoru parādi
Kreditoru parādu summas sākotnēji tiek novērtētas patiesajā vērtībā, un turpmāk tiek uzrādītas
amortizētajās izmaksās, izmantojot efektīvo procentu likmes metodi. Kreditoru parādu uzskaites vērtība
aptuveni sakrīt ar to patieso vērtību, jo apmaksas termiņš ir salīdzinoši īss. Finanšu saistības tiek izslēgtas
no finanšu stāvokļa pārskata, kad līguma noteiktās saistības ir izpildītas, atceltas vai beigušās.
ii.
Līgumu saistības (Saņemtie avansi no klientiem/ Nākamo periodu ieņēmumi)
Līgums saistības ir Koncerna pienākums klientam nodot preces vai pakalpojumus, par kuriem Koncerns
jau ir saņēmis atlīdzību (vai par ko pienākas atlīdzības summa) no klienta. Līgumu saistības tiek atzītas
ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā brīdī, kad Koncerns veic savus līguma izpildes pienākumus.

/i.

Pārsvarā Koncerns saņem vienīgi īstermiņa avansa maksājumus no klientiem, kas nepārsniedz 12
mēnešu periodu. Tomēr dažkārt Koncerns var saņemt arī ilgtermiņa avansa maksājumus par atsevišķiem
pakalpojumiem. Šāda veida avansa maksājumus Koncerns uzskaita Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā
(līgumu saistības no līgumiem ar klientiem) un atzīst pakāpeniski ieņēmumos peļņas vai zaudējumu
aprēķinā visa līguma darbības laikā. Koncerns uzrāda līgumu saistības to amortizētajās izmaksās.
Koncerns veic Ilgtermiņa nākamo perioda ieņēmumu posteņu diskontēšanu, pielietojot efektīvās procentu
likmes metodi attiecībā uz tādu līgumu saistībām, kur līgumu nosacījumi satur nozīmīgu finansējuma
komponenti.
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(i) Nomas līgumi
• Pārskata periodā
Koncerns izvērtē līguma noslēgšanas brīdī vai līgums satur nomu. Tas nozīmē - vai līgums nodrošina
tiesības kontrolēt identificēta aktīva lietošanu noteiktā laika periodā par noteiktu atlīdzfbu..
Koncerns ir nomnieks
Koncerns piemēro vienotu atzīšanas un novērtēšanas pieeju visām nomām, izņemot īstermiņa nomas un
zemas vērtības aktīvu nomas. Koncerns atzīst nomas saistības, lai veiktu nomas maksājumus, un tiesības
izmantot aktīvus, kas atspoguļo tiesības lietot noteikto aktīvu.
i) Tiesības izmantot aktīvu
Koncerns atzīst tiesības izmantot aktīvus nomas uzsākšanas brīdī (t.i., datumā, kurā minētais aktīvs ir
pieejams lietošanai). Tiesības izmantot aktīvu tiek novērtētas to iegādes vērtībā, atskaitot uzkrāto
nolietojumu un vērtības zuduma zaudējumus, un pielāgojot to jebkādā nomas saistību pārvērtēšanām.
Iegādes vērtības tiesībām izmantot aktīvus ietver sevī summas no nomas saistībām, sākotnējām iegāde
izmaksām, un nomas maksām, kas veiktas pirms nomas perioda sākuma, atskaitot jebkādus saņemtos
nomas stimulus. Tiesības izmantot aktīvus tiek nolietotas vienmērīgi īsākajā no nomas perioda vai aktīva
sagaidāmā lietošanas perioda laikā, sekojošā veidā:
•
•
•

Telpas un zemes
Mākoņpakalpojumi
Transporta līdzekļi

2 - 10 gadi
5 gadi
2 gadi

Uz tiesībām izmantot aktīvus attiecas arī vērtības zuduma novērtēšana. Ja gadījumā pastāv norādes par
vērtības zudumu, jebkura nemateriālā aktīva atlikusī vērtība tiek izvērtēta un samazināta atbilstoši tās
atgūstamai vērtībai, kas ir augstākā no tiesību izmantot aktīvu pārdošanas cenas un lietošanas vērtības,
atzīstot vērtības samazinājumu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Vērtības samazinājuma
novērtēšana tiek veikta katra pārskata perioda beigās.
ii) Nomas saistības
Nomas uzsākšanas datumā koncerns atzīst nomas saistības, kuras tiek novērtētas kā tagadnes vērtība
visiem nomas maksājumiem, kuri tiks veikti visā nomas periodā. Nomas maksājumi ietver sevī fiksētas
maksas (tai skaitā, pēc būtības fiksētus maksājumus) atskaitot jebkādus saņemamos nomas stimulus,
mainīgos nomas maksājumus, kas atkarīgi no indeksa vai likmes, un summas, kuras sagaidāms, ka būs
jāmaksā atbilstoši atlikušās vērtības garantijai.
Mainīgie nomas maksājumi, kas nav atkarīgi no indeksa vai likmes, tiek atzīti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā kā izdevumi tajā periodā, kurā notikums vai apstāklis, kas izraisa maksājumu, iestājas.
Aprēķinot nomas maksājumu tagadnes vērtību, Koncerns izmantoja abas metodes - procentu likmes, kas
ir ietvertas nomā un koncerna pielīdzināmo aizdevum likmi nomas uzsākšanas datumā tajos gadījumos,
kuros procentu likmi nomas darījumā nav iespējams viegli noteikt. Pēc uzsākšanas datuma nomas
saistību vērtība tiek palielināta, lai atspoguļoti procentu maksu uzkrāšanos un tiek samazināta par
veiktajiem nomas maksājumiem. Papildus, nomas saistību atlikusī vērtība tiek pārvērtēta, ja gadījumā
iestājas izmaiņas nomas periodā vai izmaiņas nomas maksājumos piem., izmaiņas nākotnes
maksājumos, kas iestājas indeksa vai likmes maiņas rezultātā, kuri ietekmē nomas maksas apmērus).
Koncerna nomas saistības tiek iekļautas pie aizņēmumiem (skatīt 10. piezīmi).
iii) Īstermiņa un zemas vērtības aktīvu nomas
Koncerns piemēro īstermiņa nomu atzīšanas atbrīvojumu īstermiņa nomām telpai un zemei (t.i., tām
nomām, kuru nomas periods ir 12 mēneši vai mazāk no nomas uzsākšanas datuma un kuras neietver
aktīva atpirkšanas iespējamību). Koncerns piemēro arī atzīšanas atbrīvojumu nomām ar zemu aktīvu
vērtību attiecībā uz atsevišķām nekustamā īpašuma daļām un zemi, kura tiek uzskatīta ar zemu vērtību.
Nomas maksājumi īstermiņa nomām un zemas aktīvu vērtības nomām tiek atzīti kā izdevumi vienmērīgi
visa nomas perioda laikā.
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Koncerns ir iznomātājs
Nomas, kurā koncerns nenodod būtībā visus riskus un labumus līdzīgi kā aktīvu īpašumtiesību gadījumā,
tiek klasificētas kā operatīvās nomas. Nomas ieņēmi tiek uzskaitīti vienmērīgi visa nomas perioda laikā
un tiek iekļauti ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ņemot vērā to operatīvās darbības dabu.
•

Iepriekšējā salīdzināmajā periodā

Nomas darījumi, kuri pēc būtības nodod nomas nernejarn 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 konsolidētā
apvienotā ienākumu pārskatā 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 konsolidētā apvienotā ienākumu
pārskatā 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.
ü) Krājumi
Krājumi tiek novērtēti 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.
(1) 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 Sabiedrības veic noteiktas iemaksas atsevišķā fondā
un tām 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.
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Iemaksas pensiju fondā tiek veiktas, balstoties uz individuālu darbinieka izvēli Koncerna 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. Tā kā Koncerns ir tikai formāls tā
akcionārs, ieguldījums pensiju fonda akciju kapitālā tika norakstīts izdevumos izveidošanas brīdī, jo tas
neatbilst aktīva atzīšanas kritērijiem un ar pensiju fonda darbību saistītie riski un ieguvumi attiecas tikai
uz pensiju plāna dalībniekiem - Koncerna darbiniekiem.

/~

(m) Ienākuma nodokļi
Sākot ar 2018. gada 1. janvāri saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Uzņēmumu ienākuma nodokļa
likums" izmaiņām juridiskām personām nebūs jāmaksā ienākuma nodoklis par gūto peļņu. Uzņēmumu
ienākuma nodoklis tiks maksāts par sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu. Tādējādi Latvijā starp aktīvu
vērtību, kas noteikta nodokļu aprēķina vajadzībām, un grāmatvedības uzskaites vērtību neveidosies
nekādas atšķirības, no kurām izrietētu atliktā ienākuma nodokļa aktīvi vai saistības. Sākot ar 2018. gada
1. janvāri sadalītajai un nosacīti sadalītajai peļņai tiks piemērota 20% nodokļu likme no bruto summas jeb
20/80 no neto izmaksām.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividenžu izmaksu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā
izmaksas tajā pārskata periodā, kad attiecīgās dividendes pasludinātas, savukārt pārējiem nosacītās
peļņas objektiem - brīdī, kad izmaksas radušās pārskata gada ietvaros. Pirms dividenžu izsludināšanas
nekādi uzkrājumi uzņēmumu ienākumu nodoklim par dividenžu izmaksu netiek atzīti, bet informācija par
iespējamām saistībām tiek sniegta konsolidētā finanšu pārskata pielikumā.
(n) Atliktā nodokļa aktīvi un saistības
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot saistību metodi visām pagaidu starpībām starp aktīvu un
saistību vērtībām, kas tika izmantotas nodokļu aprēķiniem, un to vērtību grāmatvedības uzskaitē. Lai
noteiktu atliktā nodokļa aktīvu un saistību apmēru, tiek izmantotas nodokļu likmes, kas sagaidāmas
periodos, kad attiecīgais aktīvs izmantots vai saistības nokārtotas, pamatojoties uz bilances datumā
noteiktajām nodokļu likmēm. Atliktā nodokļa aktīvus atzīst, ja pastāv varbūtība, ka tiks gūta ar nodokli
apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības. Atliktā nodokļa aktīvus pārbauda
katra pārskata gada beigās un samazina, ja vairs nav ticams, ka tiks realizēti ar tiem saistītie nodokļu
atvieglojumi.
Atlikto ienākuma nodokli aprēķina pagaidu starpībām, kas rodas no ieguldījumiem meitas sabiedrībās,
asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos, izņemot, ja pagaidu starpību reversēšanas laiks var tikt
kontrolēts un ir ticams, ka tuvākajā nākotnē pagaidu starpības neizlīdzināsies.
(o) Ieņēmumu atzīšana
Koncerns darbojas vairākās uzņēmējdarbības jomās sniedzot datu, interneta, televīzijas un
telekomunikāciju, IT, datu centru, būvniecības, TV satura veidošanas, elektroenerģijas tirdzniecības,
reklāmas un apmācību pakalpojumus, kā arī IT iekārtu tirdzniecību. Pakalpojumi un iekārtas tiek
piedāvātas gan atsevišķi identificējamos līgumos ar pircējiem, gan arī kopā piedāvājot tos komplektos.
(a) Pakalpojumu sniegšana
Koncerns sniedz dažāda veida pakalpojumus, no kuriem lielākā ieņēmuma daļa tiek saņemta no
datu, interneta televīzijas un elektronisko sakaru (fiksētās balss) pakalpojumiem. Šie pakalpojumi
tiek pārdoti atsevišķi (vairākums gadījumu) vai arī retos gadījumos vienā līgumā kopā ar citu
pakalpojumu vai iekārtas pārdošanu klientam. Darījuma cenas iedalījums uz izpildes pienākumiem
tiek veikts balstoties uz savrupām pārdošanas cenām.
Datu, interneta, televīzijas un elektronisko sakaru pakalpojumi tiek sniegti klientiem laika gaitā,
ņemot vērā, ka klients vienlaicīgi saņem un patērē iegūtos labumus. Ieņēmumu uzskaite tiek veikta
šāda veida pakalpojumiem, uzskaitot atsevišķi katru līgumu ar klientu. Vienīgais darījumu veids,
kura ietvaros, ieņēmumi tiek atzīti uz līgumu portfeļa pamatam, ir virszemes televīzijas pakalpojumu
sniegšana gadījumos, kad klients iegādās šo pakalpojumu virszemes televīzijas priekšapmaksas
koda veidā. Šajā gadījumā ieņēmumi tiek atzīti finanšu uzskaitē pēc faktiski izmantoto pakalpojumu
dienu skaita visiem priekšapmaksas kodu lietotājiem kopā. Uzskaitē neveidojas nekādas starpības
salīdzinājumā ar situāciju, ja ieņēmumu uzskaite tiktu veikta katram individuālam līgumam ar klientu.
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Celtniecības projektos un IT programmatūras izstrādes projektos Koncerns atzīst pakalpojumu
ieņēmumus, ņemot vērā progresu virzībā uz izpildes pienākumu. Koncerns izmanto resursu metodi,
lai novērtētu progresu virzībā uz izpildes pienākuma pilnīgu īstenošanu. Parasti līguma rezultātu var
ticami aplēst, kā rezultātā 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 gadījumā 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. Gaidāmie zaudējumi no līguma uzreiz
tiek atzīti par izdevumiem konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā.
Garantiju pienākumi: Celtniecības un programmatūras izstrādes projektos Koncerns izdala garantiju
saistību pienākumus kā atsevišķu izpildes pienākumu un atsevišķi uzskaita plānotās izmaksas,
kuras radīsies garantiju periodā, kas noteikts līgumos ar klientiem. Programmatūras izstrādes
projektos Koncerns attiecina daļu no līguma atlīdzības kā garantiju ieņēmumus un uzskaita tos
nākamo periodu ieņēmumos (līgumu saistības no līgumiem ar klientiem). Celtniecības projektos
Koncerns atzīst pilnu līguma atlīdzības summu projekta pabeigšanas brīdī, bet, savukārt, finanšu
stāvokļa pārskatā tiek veidotas uzkrātās saistības nākotnes garantijas izmaksām.
(b) Preču pārdošana
Līgumos ar klientiem, kur preču pārdošana ir parasti sagaidāma kā vienīgais izpildes pienākums vai
arī preču / iekārtu pārdošana izdalīta kā atsevišķa darījuma daļa, ieņēmumu atzīšana tiek veikta
konkrētā brīdī, kad kontrole pār aktīvu tiek nodota klientam. Parasti tas tiek veikts preču fiziskas
piegādes brīdī. Līgumos ar klientiem, kur preču nodošana tiek veikta kā integrēta risinājuma
sastāvdaļa, Koncerns individuāli izvērtē darījuma būtību, nosakot vai līgums vai tā sastāvdaļa ir
noma vai ietver nomas elementus. Pārsvarā gadījumos veidojas ilgtermiņa ieguldījumi pakalpojumu
uzsākšanas nodrošināšanai, kuri tiek atzīti Koncerna pamatlīdzekļu sastāvā un tiek amortizēti
attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laikā.
t~
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Nozīmīga finansējuma komponente: Koncerns izvērtē un nosaka vai līgumos ar klientiem pastāv
būtiska finansējuma komponente. Būtiska finansējuma komponente tika noteikta līgumos, kuros tiek
veikta IT iekārtu pārdošana un kuros kopējais apmaksas periods klientiem ir ilgāks par vienu gadu.
Šiem līgumiem daļa no kopējās darījuma atlīdzības summas, kuru paredzēts saņemt no klienta, tiek
attiecināta uz procentu ieņēmumiem finanšu uzskaitē. Procentu ieņēmumi tiek aprēķināti un atzīti
peļņas vai zaudējumu aprēķinā, izmantojot efektīvo procentu likmi visa līguma perioda laikā, kurā
klients veic atlīdzības samaksu ar dalīto maksājumu (skatīt piezīmi (x) attiecībā uz aplēses veikšanu
"Aplēses un pieņēmumi" sadaļā).
Praktisku apsvērumu nolūkā Koncerns izvēlējies nepielāgot nozīmīga finansēšanas komponenta
ietekmei tās līgumu summas, kur uzņēmums sagaida, ka līguma sākumā laikposms starp brīdi, kad
uzņēmums nodod apsolīto preci vai pakalpojumu klientam, un brīdi, kad klients samaksā par minēto
preci vai pakalpojumu, būs viens gads vai mazāk.
(c) Galvenā uzņēmuma vai Aģenta nosacījumu apsvērumi

Pārsvarā Koncerns pakalpojumu sniegšanā darbojas kā galvenais uzņēmums, tomēr pastāv
atsevišķi pakalpojumu veidi, kur Koncerna loma darījumos ir Aģenta pakalpojumu sniegšana
attiecībā uz kādu no līguma sastāvdaļām. Būtiskākais šāda veida pakalpojums ir elektroenerģijas
tirdzniecība Koncerna klientiem, kur Koncerns darbojas kā galvenais uzņēmums attiecībā tikai uz
elektrības kā preces tirdzniecību. Otrai daļai, kas saistīta ar elektrības pakalpojuma piegādi
klientam un OIK (obligātās iepirkuma komponentes apmaksas iekasēšanu), Koncerns darbojas kā
aģents, kā rezultātā neuzrāda šīs elektrības piegādes un OIK summas kā ieņēmumus un
pašizmaksu peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šīs summas tiek uzrādītas neto vērtībā.
(d) Līgumu iegūšanas papildus izmaksas/ Klientu piesaistīšanas izmaksas

Koncerna dīleriem un aģentiem izmaksātās komisijas par privāto klientu piesaisti, kuras nebūtu
radušās, ja jauns līgums ar klientu netiktu noslēgts, Koncerns uzskaita kā aktīvu finanšu stāvokļa
pārskatā un atzīst izmaksās visa līguma ar klientu darbības laikā. Līgumu iegūšanas darbības ietver
jaunu klientu līgumu noslēgšanu vai jaunu pakalpojumu līgumu noslēgšanu esošajiem klientiem.
šīs izmaksas tiek uzkrātas aktīvos "Nākamo periodu izmaksu" postenī un tiek amortizētas trīs gadu
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laikā, kas noteikts balstoties uz klienta dzīves ciklu, kā arī ņemot vērā papildus Vadības aplēses
attiecībā uz nākotnes riskiem klientu mainības jomā.
Koncernam rodas arī personāla izmaksas jaunu klientu līgumu noslēgšanas gadījumā, kas tiek
izmaksātas Koncerna darbiniekiem kā atalgojuma mainīgā daļa vai prēmija. Šīs izmaksas Koncerns
neuzskata par papildus izmaksām, kas nebūtu bijušas, ja līgums netiktu noslēgts, jo tās atspoguļo
tikai personāla atalgojuma vadības un darbinieku motivācijas pieeju Ua netiktu maksāta šī mainīgā
daļa, Koncerns pārstrukturētu šo mainīgu atalgojuma daļu kā fiksēto atalgojuma daļu, attiecīgi jau
sākotnēji atalgojuma noteikšanas brīdī tiek paredzēts, ka Koncernam radīsies mainīgās atalgojuma
izmaksas).
(e) Atlaides:
Klients var saņemt atlaidi par preču vai pakalpojumu komplekta iegādi, gadījumos, ja līgumā
apsolīto preču vai pakalpojumu savrupā pārdošanas cena pārsniedz līgumā apsolīto atlīdzību.
Pārsvarā Koncerns piešķir atlaidi proporcionāli visiem līgumiskajiem izpildes pienākumiem. Atlaides
proporcionāla piemērošana minētajos apstākļos ir sekas tam, ka Koncerns iedala darījuma cenu
katram izpildes pienākumam, balstoties uz pamatā esošo atšķirīgo preču vai pakalpojumu
attiecīgajām savrupajām pārdošanas cenām. Koncerns var piešķirt atlaidi pilnībā vienam vai
vairākiem, bet ne visiem līgumiskajiem izpildes pienākumiem, tajos gadījumos, kad uzņēmums
regulāri atsevišķi pārdod katru līgumā ietverto atšķirīgo preci vai pakalpojumu.
(f)

_,

Tiesības uz preču atgriešanu I Atmaksas saistības:
Koncerns regulā izvērtē līgumus ar klientiem attiecībā uz preču pārdošanu ar atgriešanas tiesībām.
Pārskata periodā visos gadījumos, kad klientam ir pārdota prece Koncerns nodrošina preču
garantiju tikai tādā apmērā, kā ir saņēmis preču garantiju no preču ražotāja. Tādā veidā Koncernam
netiek radītas papildus izmaksas no preču atgriešanas. Ja Koncerns novērtētu, ka saskaņā ar
līgumu nosacījumiem veidojas situācija, kurā Koncerns saņem atlīdzību no klienta un paredz
klientam atmaksāt daļu no atlīdzības summas vai visu atlīdzības summu, Koncerns šo līgumu
gadījumā sāktu veidot un atzīst finanšu pārskatos atmaksas saistības.

(p) 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.
(q) 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.
(r) Dividendes
Dividendes tiek atzītas Koncerna finanšu pārskatā tajā periodā, kurā Koncerna dalībnieku pilnsapulce
apstiprina dividenžu izmaksāšanu.
(s) Notikumi pēc pārskata perioda beigu datuma
Finanšu pārskatā atzītās summas tiek koriģētas, ņemot vērā notikumus pēc pārskata perioda beigu
datuma, kuras 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.
(t) Patiesā vērtība
Piemērojot Koncerna uzskaites politiku, ir nepieciešams veikt gan finanšu, gan nefinanšu aktīvu un
saistību patiesās vērtības aprēķinu. Informācija par pieņēmumiem, kuri izmantoti patiesās vērtības
noteikšanā, atklāta attiecīgo aktīvu un saistību atbilstošajās finanšu pārskata piezīmēs.
īstermina 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.
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Visi aktīvi un saistības, kuri tiek novērtēti vai uzrādīti patiesajā vērtībā finanšu pārskatos, tiek iedalīti
atbilstoši patiesās vērtības hierarhijai, ņemot vērā zemāko no iespējamiem ievades datiem, kas ir būtisks
patiesās vērtības novērtēšanai kopumā, un tā ir sekojoša:
1.
2.
3.

Līmenis - Kotētās (nepielāgotās) tirgus cenas aktīvos tirgos identiskiem aktīviem vai saistībām;
Līmenis - Novērtēšanas metode, kurā zemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski patiesās vērtības
noteikšanai, ir tiešā vai netiešā veidā novērojami;
Līmenis - Novērtēšanas metode, kurā zemākā līmeņa ievades dati, kas ir būtiski patiesās
vērtības noteikšanai, nav novērojami.

(u) Risku ierobežošanas uzskaite
Tet 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.
Tā risku ierobežošanas 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 konsolidētā
apvienotā ienākumu pārskatā.
Pašu kapitālā uzkrātā risku ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve tiek pārklasificēta par peļņu
vai zaudējumiem tajā periodā, kura laikā risku ierobežotā pozīcija ietekmē operatīvo izmaksu posteņus
peļņas vai zaudējumu aprēķinā (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 konsolidētā apvienotā ienākumu
pārskatā. Ja ir sagaidāms, ka plānotais darījums vairs netiks realizēts, pašu kapitālā uzkrātā peļņas vai
zaudējumu daļa tiek nekavējoties pārklasificēta no pašu kapitāla uz konsolidēto apvienoto ienākumu
pārskatu.
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1. PIEZĪME
IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMI
2019

2018

EUR'000

EUR'0O0

Ieņēmumi no TV, datu un Interneta pakalpojumiem
Ieņēmumi no elektronisko sakaru pakalpojumiem (1)
Ieņēmumi no IT pakalpojumiem un IT iekārtu pārdošanas
Ieņēmumi no tīklu būvniecības un tīklu uzturēšanas pakalpojumiem
Ieņēmumi no elektrības tirdzniecības pakalpojumiem
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem un citiem līgumiem ar klientiem (2)
Pārējie saimnieciskās darbības ienākumi (4)

105
24
44
31
11
8
1

103
27
43
22
5
7

Kopā

225 910

210 289

1 349

1 331
323

Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem

Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem (3)
Valsts dotācijas - atlīdzība par zaudējumiem (5)

190
093
604
263
058
361
341

344
227 603

Kopā

305
361
196
979
513
935

211 943

(1) Ieņēmumos no elektronisko sakaru pakalpojumiem ietverti visi ieņēmumi no balss pakalpojumiem
vietējā un starptautiskā sakaru tīklā, no ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no
starpsavienojumiem ar vietējiem un ārzemju elektronisko sakaru operatoriem, pārraides tilpuma un līniju
nomas.

Ieņēmumos no citiem pakalpojumiem un citiem līgumiem ar klientiem ietverti ieņēmumi par satura,
reklāmas, apmācību pakalpojumiem, soda naudas par laikā nesamaksātiem klientu rēķiniem.

(2)

(3) Ieņēmumos no nomas pakalpojumiem ietverti ieņēmumi no ilgtermiņa nomas līgumiem par nekustamā
īpašuma iznomāšanu. Nomas maksājumi ietver fiksētas cenas maksājumus par iznomātām telpām.
(4) Pārējos saimnieciskās darbības ienākumos tiek ietverti neto ienākumi no pamatlīdzekļu pārdošanas.
(5) Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu
nosaka un universālā pakalpojuma saistības (UPS) elektronisko sakaru komersantam uzliek Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
lēmumiem Tet tika uzliktas universālā pakalpojuma saistības - jānodrošina personām ar invaliditāti
noteiktas maksas atlaides.

2019. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja UPS kompensējamo zaudējumu
summu par 2018. gadu 344 tūkstošu EUR apmērā. Kompensējamā zaudējumu summa tika aprēķināta
saskaņā ar SPRK izstrādātu metodoloģiju. Summa tiek iekļauta konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā
brīdī, kad tiek saņemts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums. Apstiprinātā summa tika
atzīta ienākumos konsolidētā apvienotā ienākumu pārskatā par 2019. gadu. UPS kompensējamo
zaudējumu summu par 2017. gadu 323 tūkstošu EUR apmērā tika atzīta ieņēmumos peļņas vai
zaudējumu aprēķinā 2018. gadā.
Par 2019. 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 UP saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinu, tā kā galējais
apstiprinātais kompensējamo izmaksu apmērs ir pilnībā atkarīgs no Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas lēmuma.
(a) Līgumu aktīvi no līgumiem ar klientiem
2019

2018

EUR'000

EUR'000

Ilgtermiņa debitori no līgumiem ar klientiem (piezīme nr.13)
Pircēju un pasūtītāju parādi (piezīme nr.13)
Uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (piezīme nr.13)
Nākamo periodu izdevumi no līgumiem ar klientiem

10 217
34 468
13 700
972

11 229
28 338
12 030
587

Kopā

59 357

52 184

Nākamo periodu izmaksas sastāda izmaksas līgumu ar klientiem iegūšanai, kas veidojas no uzkrātām
izmaksātām pārdošanas komisijas izmaksām.
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1. PIEZĪME
IEŅĒMUMI UN PĀRĒJIE IENĀKUMl(turpinājums)
(b) Līgumu saistības

No klientu līgumiem saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (ilgtermiņa daļa)
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem (īstermiņa daļa)
Uzkrājumi pakalpojumu garantijām
Kopā

Atlikums 1.janvārī

Līgumu saistības pieaugums gada laikā
Izpildīti līguma izpildes pienākumi gada laikā (iekļauti Peļņas vai
zaudējumu aprēķinā)
Atlikums 31.decembrī

2019

2018

EUR'000

EUR'000

3 839
3 914
2 821
252

3 548
4 222
2 519
271

10 826

10 560

2019

2018

EUR'000

EUR'000

10 560

10 873

15 829
(15 563)

32 464
(32 777)

10 826

10 560

(c) Izpildes pienākumi
Darījuma cena, kas iedalīta atlikušajiem izpildes pienākumiem nākamajos gados ietver līgumus ar
klientiem par tīklu būvniecības un IT izstrādes pakalpojumiem (izpildes pienākumi neizpildīti pilnībā
vai daļēji) uz 2019. gada beigām sastāda 12 022 tūkst. EUR (uz 2018. gada beigām: 9 633 tūkst.
EUR). Koncerns plāno, ka atlikušos izpildes pienākumus izpildīs 1 gada laikā.

2. PIEZĪME
PERSONĀLA IZMAKSAS
Darba alga
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Atlaišanas pabalsti
Iemaksas pensiju fondā
Citi pabalsti
Izmaksas, kas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos (8. un 9.b piezīme)
Kopā

Darbinieku skaits gada beigās
Gada vidējais pastāvīgo un pagaidu darbinieku skaits

2019

2018

EUR'00O

EUR'000

(40 055)
(9 769)
(950)
(105)
(1 252)

(38 502)
(9 461)
(622)
(104)
(1 271)

(52 131)

(49 960)

7 167

6 301

(44 964)

(43 659)

2019

2018

1 701
1 760

1 707
1 760

Darba algas izmaksas samazinātas par izmaksām, kas kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumos 32 888 EUR
(2018.gadā 32 201 EUR).

39
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

3. PIEZĪME
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
2019
EUR'000

2018
EUR'00O
(60 315)
(10 641)
(6 426)
(4 511)
(2 782)
(2 546)
(3 835)
(2 245)
(1 752)
(1 572)
(4 764)
(408)
(198)

Izmaksas, kas kapitalizētas ilgtermina ieguldījumos (8. un 9.b piezīme)

(74 923)
(9 969)
(5 926)
(4915)
(3 815)
(2 343)
(4 006)
(2 036)
(1 960)
(1 410)
(3 746)
(355)
(198)
(228)
(43)
(115 873)
1 002

62
(101 933)
943

Kopā

(114871)

(100 990)

Tiešās pakalpojumu izmaksas
Elektroniskā sakaru tīkla tehniskās izmaksas
Telpu noma, uzturēšana un komunālie pakalpojumi
Mārketinga un reklāmas izmaksas
Maksājumi ārvalstu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Maksājumi vietējiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Administrācijas izmaksas
IT izmaksas
Transporta izmaksas
šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanas izmaksas
Elektroenerģijas iepirkšanas izmaksas
Norēķinu izmaksas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Īstermiņa un zemas vērtības līgumu nomas maksājumi
Materiālu izmaksas

Pieaugumu tiešo pakalpojumu izmaksās veido pakalpojumu pašizmaksas pieaugums elektrības un
būvniecības biznesa līnijās, kas tiešā veidā saistīts ar sniegto pakalpojumu apjoma pieaugumu.
4. PIEZĪME
FINANŠU IEŅĒMUMI

'
'
'
'

2019
EUR'000

2018
EUR'000

Procentu ieņēmumi
Neto zaudējumi/peļņa no valūtas kursa svārstībām

91
101

93
278

Kopā

192

371

Procentu ieņēmumi 91 tūkstošu EUR apmērā (2018. gadā - 93 tūkstoši EUR) gūti no naudas līdzekļu
īstermiņa depozītiem.
2018
2019
EUR'000
EUR'000
Procentu maksājumi
Procenti par nomas saistībām

(116)

Kopā

(126)

(10)

'
5. PIEZĪME
IENĀKUMA NODOKĻI
Uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas
Ienākuma nodokļa korekcijas par iepriekšējiem gadiem*
Atliktā ienākuma nodokļa saistības

Kopā

2019
EUR'0O0

2018
EUR'000

(5 097)

(93)
578
(192)

(486)
(5 583)

293

Saskaņā ar nodokļu likumdošanu, uzņēmuma ienākuma nodoklis 2019. pārskata gadā aprēķināts
dividendēs sadalītai peļņai un dividendēm pielīdzināmām izmaksām, turpretī pagājušajā 2018.gadā
sadalītā peļņa jau bija iepriekš aplikta ar nodokli saskaņā ar iepriekš spēkā esošo likumdošanu, kā
rezultātā neveidojās nodokļa izmaksas no dividendēm, kas izmaksātas iepriekšējā gadā no 2017. gada
peļņas.
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5. PIEZĪME
IENĀKUMA NODOKĻI (turpinājums)
Grāmatvedības peļņas salīdzinājums ar apliekamo ienākumu un uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze:
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme
Peļņa pirms nodokļiem
Aprēķinātais ienākuma nodoklis
Nodokļu korekcijas par:
nodokļu efekts no peļņas, kas apliekama ar 0%
ienākuma nodokļa ietekme no pārskata gada sadalītās peļņas
citas korekcijas
Kopā
Efektīvā nodokļa likme

2019

2018

EUR'000

EUR'000

25%

25%

41 785
(10 446)

41 485
(10 371)

10 016
(6 443)
1 290
(5 583)

10 086

(13 36)%

(0.7)%

578
293

Atliktā ienākuma nodokļa izmaiņas:
Atlikums pārskata gada sākumā
Atliktais nodoklis no radniecīgo sabiedrību peļņas
Iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā
Atlikums pārskata gada beigās

2019

2018

EUR'000

EUR'000

192
(678)
192
(678)

(192)
(192)

Attiecībā uz atlikto nodokli, kas varētu veidoties no daļas no asociētā uzņēmuma peļņas un kurš nav
atzīts pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, skatīt Grāmatvedības politiku "Uzskaites un
novērtēšanas metodes" (d) Konsolidācija punktu. Pagaidu starpību summa, kas saistīta ar Koncerna
ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās un par kurām finanšu pārskatā uzrādītajos periodos atliktā nodokļa
izmaksas nav atzītas ir 1 327 tūkst. EUR (2018. gadā 1.330 tūkst. EUR).
Dividendēm, kuras Koncerns maksā no 2017. gada peļņas saviem dalībniekiem, ienākuma nodoklis nav
piemērojams. Ienākuma nodoklis par dividendēm, kas izmaksājamas no 2019. gada peļņas un kuras nav
iekļautas pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas sastādītu 8.
542 tūkst. EUR( 108.gadā 10.301 tūkst. EUR).

6. PIEZĪME
PĀRĒJIE APVIENOTIE IENĀKUMI, KAS NĀKAMAJOS PERIODOS IR PĀRKLASIFICĒJAMI PEĻŅĀ
VAI ZAUDĒJUMOS
Pārējos apvienotos ienākumus pārskata gadā sastādīja ienākumi no izmaiņām naudas plūsmas risku
ierobežošanas rezervē 50 tūkst. EUR (2018. gadā: 113 tūkst. EUR) un daļa no asociētās sabiedrības SIA
Latvijas Mobilais Telefons apvienotiem ienākumiem 12 tūkst. EUR (2018. gadā 44 tūkst. EUR), kas atzīti
saistībā ar aktuāriem guvumiem pēcnodarbinātības pabalstiem.
Naudas plūsmas risku ierobežošanas rezerves atlikums uz 31.12.2019. sastādīja 135 tūkst. EUR (uz
31.12.2018. - 185 tūkst. EUR). Uz 2019. gada beigām risku ierobežošanas instrumenta vērtība (valūtas
darījumu vērtība) bija 3.374 milj. USD būtiskiem pamatlīdzekļu vai krājumu iegādes darījumiem ar augstu
ticamības pakāpi (2018. gadā - 2.63 milj. USD).
Plānoto darījumu realizācijas rezultātā radīsies ne-finanšu aktīvs (krājumi vai pamatlīdzekļi), kā rezultātā
pašu kapitālā uzkrātā nākošo periodu peļņas vai zaudējumu daļa tiks pārklasificēta no pašu kapitāla un
iekļauta aktīva sākotnējā vērtībā. Nākošo periodu uzkrājumu summas tiks attiecīgi atzītas krājumu
pašizmaksas vai arī pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās.
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7. PIEZĪME
PEĻŅA PAR VIENU KAPITĀLA DAĻU
2019

Gada peļņa (EUR '000)
Parasto kapitāla daļu skaits
Pamatpeļņa un koriģētā peļņa par vienu kapitāla daļu (EUR), rēķinot peļņu pret
daļu skaitu 31.12.2019.

36 202
207 851 691
0.17

2018
41 778

207 851 691
0.20

Tet valde, saskaņā ar Tet grupas dividenžu politiku un normatīvajiem aktiem atbilstošajā kārtībā, ierosina
izmaksāt dividendēs dalībniekiem 80% no pieejamās sadalāmās peļņas.
8. PIEZĪME
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Preču
zīmes

Datorprogrammas un
licences

Datorprogrammu
izveidošana

Kopā

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

590

40 559

3 034

44183
(35 002)
9 181

2017. gada 31. decembrī

Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības
samazinājums

{554}

{34 448}

Atlikusī vērtība

36

6 111

3 034

Atlikusī vērtība 2017. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti
Pārklasifikācija
Amortizācija

36

6 111

(9)

4 560
(75)
663
(3 607)

3 034
5 137
(4 561)

Atlikusī vērtība 2018. gada 31. decembrī

28

7 652

3 610

11 290

591

43 752

3 610

47 953
(36 663)
11 290

9 181
5137
(75)
663
(3 616)

2018. gada 31. decembrī

Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības
samazinājums

{563}

{36 100}

Atlikusī vērtība

28

7 652

3 610

Atlikusī vērtība 2018. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti
Amortizācija

28

7 652

(8)

6 121
(109)
(3 893)

3 610
8 575
(6 122)

Atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī

21

9 771

6 063

15 855

592

46 031

6 063

60 676

{571}

{36 260}

21

9 771

6 063

(44 821)
15 855

11 290
8 575
(109)
(3 901)

2019. gada 31. decembrī

Iegādes vērtība
Uzkrātā amortizācija un vērtības
samazinājums
Atlikusī vērtība

Nemateriālo ieguldījumu papildinājumos ietvertas darbības izmaksas, kas tieši saistītas ar
datorprogrammu izstrādi un ieviešanu un tiek kapitalizētas, balstoties uz šajos projektos ieguldīto darba
stundu skaitu. Kopējo kapitalizēto izmaksu apjoms 2019. gadā bija 2, 802 miljoni EUR (2018. gadā 1,836 miljoni EUR; 2. un 3.piezīme).

42
Ierobežotas pieejamības ārēja informācija

TET KONCERNA
KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS

9. PIEZĪME
PAMATLĪDZEKĻI
Zeme un Sakaru līnijas un
ēkas
būves
EUR'000
EUR'000
2017. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2017. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Pārklasificēti uz/no
pārdošanai turētiem
Pārklasifikācija
Nolietojums un vērtības
samazinājums
Atlikusī vērtība
2018. gada 31. decembrī
2018. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība
Atlikusī vērtība
2018. gada 31. decembrī
Papildinājumi
Nodoti ekspluatācijā
Izslēgti pārskata gadā
Pārklasificēti uz/no
pārdošanai turētiem
Nolietojums un vērtības
samazinājums
Atlikusī vērtība
2019. gada 31. decembrī
2019. gada 31. decembrī
Iegādes vērtība
Uzkrātais nolietojums
Atlikusī vērtība

Elektronisko
sakaru
iekārtas
EUR'000

Pārējie Nepabeigtās
pamat- celtniecības
līdzekļi
objekti
EUR'000
EUR'000

31 724
(16 992)
14 732

307 140
(200 971)
106 169

309 996
(271 078)
38 918

36 169
(23 533)
12 636

14 732

106 169

38 918

12 636

1 412
(65)

2 546
(3)

9 504
(99)

4489
(53)

(425)

(274)

(40)
64

Kopā
EUR'000

13 276

698 305
(512574)
185 731

13 276

13 276
22 133
(17 951)

185731
22133
(220)
(40)
(663)

(28)

(1 348}

(9 025}

(14 124}

(4 855}

14 755

99 687

33 774

11 943

17 430

177 589

32 862
(18 107)
14 755

309 680
(209 993)
99 687

285 613
(251 839)
33 774

38 746
(26 803)
11 943

17 430
17 430

684 331
(506 742)
177 589

14 755

99 687

33 774

11 943

17 430

177 589

3 699

6 251
(236)

8 155
(60)

21 354
(19 071)

21 354

966
(717)

{29 352}

(1 013)

687

687

(1 400}

(7 170}

(13 151}

(5 304}

14 291

96 216

26 638

14 734

19 713

171 592

34 951
(20 660)
14 291

313 336
(217 120)
96 216

272 395
(245 757)
26 638

45 113
(30 379)
14 734

19 713

685 508
(513 916)
171 592

{27 025}

19 713

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

2019
EUR'000
2 573
(1 916}
657

2018
EUR'000
2 480
(1 974}
506

20b piezīmē ir atspoguļota informācija par Koncerna saistībām attiecībā uz īpašuma nomas tiesībām.
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9. PIEZĪME
PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)

.S

(b) Pašu uzņēmumu kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
Pamatlīdzekļu papildinājumos ietvertas kapitalizētās izmaksas, kas ir dažādu koncerna struktūrvienību
radītas tiešās izmaksas, kas saistītas ar kapitālieguldījumu projektiem, un ir kapitalizētas, balstoties uz
šajos projektos ieguldīto stundu skaitu. Kopējā kapitalizēto izmaksu summa 2019. gadā bija 5,368 miljoni
EUR (2018. gadā - 5,408 miljoni EUR; 2. un 3. piezīme).

-~

2019. un 2018. gadā Koncernam neradās procentu izmaksas pamatlīdzekļu celtniecības finansēšanai.
(c) Pilnībā nolietotie pamatlīdzekļi
Koncerns savā saimnieciskajā darbībā izmanto arī pilnībā nolietotus pamatlīdzekļus. šo pamatlīdzekļu
sākotnējā iegādes vērtība 2019. gada 31. decembrī ir 185,428 miljoni EUR (2018. gadā - 183,605 miljoni
EUR).
(d) Īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu
Īpašumtiesības uz SIA Tet nekustamā īpašuma objektiem - zemi un ēkām - 2019. gada 31. decembrī
zemesgrāmatā bija reģistrētas 95% apmērā (2018. gadā - 93%) no kopējā Mātes sabiedrībai piederošā
zemes un ēku objektu skaita. Pārējie vēl nereģistrētie - 1 0 objekti ar atlikušo uzskaites vērtību 23 103
EUR apmērā atrodas dokumentu reģistrācijai zemesgrāmatā sagatavošanas procesā nepietiekamas
tehniskās dokumentācijas dēļ. Pagaidām nereģistrētie objekti SIA Tet izveidošanas brīdī bija Valsts
mantiskā ieguldījuma pamatlīdzekļu sastāvdaļa.
(e) Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi
Pārdošanai turētos ilgtermiņa ieguldījumus sastāda uzņēmumam piederošie nekustamā īpašuma objekti,
kurus vadība ir apstiprinājusi pārdošanai un tiek veiktas aktīvas pārdošanas darbības. Lai gan pārskata
gadā nav izdevies pārdot lielāko daļu no objektiem, nākamajā gadā turpināsies pārdošanas darbības.
Izmaiņas pārdošanai turētos ilgtermiņa ieguldījumos:
Atlikums pārskata gada sākumā
Pārklasificēti starp pamatlīdzekļiem un pārdošanai turētiem ilgtermiņa
ieguldījumiem
Pārdoti
Atlikums pārskata gada beigās

2019

2018

EUR'000
687
(687)

EUR'000
682
40
35
687

10. PIEZĪME
NOMA

"')

Koncerns ir nomnieks
Koncernam ir nomas līgumi par dažāda veida nekustamo īpašumi (komerciālā un tehniskajām
vajadzībām), zemi, transporta līdzekļiem un vairāki atsevišķi mākoņpakalpojumu risinājumu līgumi.
Nekustamā īpašuma nomas līgumu termiņš ir no 2 līdz 10 gadiem, mākoņpakalpojumu risinājumiem
termiņš ir 5 gadi un transporta līdzekļiem - 2 gadi. Daļa no Koncerna saistībām ir nodrošināta ar
iznomātāja īpašumtiesībām uz aktīvu. Kopumā Koncerns nevar nodot tālāk aktīvus apakšnomā. Nomas
līgumi Koncernam neuzliek par pienākumu ievērot noteiktus finanšu rādītājus.
Ir vairāki nomas līgumi, kas ietver pagarinājuma vai līguma pārtraukšanas iespējas un arī mainīgos nomas
maksājumus. Koncernam ir atsevišķi telpu un zemes līgumi ar termiņu, kas ir 12 mēneši un mazāks, kā
arī nomas ar zemu vērtību. Koncerns izmanto "īstermiņa nomu" un "zemas vērtības nomu" atzīšanas
atbrīvojumus šiem nomas līgumiem.
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10. PIEZĪME
NOMA(turpinājums)
Posteņa "Tiesības izmantot aktīvus" kustība pārskata periodā:
Īpašums un
zeme

Automašīnas

Licences

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

2 879
(179)
(615)
2 085

312

4 397

(79)
233

(825)
3 572

7 588
(179)
1,519
5 890

2018.gada 31.janvārī
Papildinājumi
Izslēgti
Amortizācija
2019.gada 31.decembrī

Kopā

Postenis "Nomas saistības" un tā izmaiņas pārskata periodā:
2019

EUR'000
2018.gada 31.decembrī
Papildinājumi
Aprēķinātie procenti
Maksājumi
2019.gada 31.decembrī
Īstermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības

7 331
116
(1 753)
5 694
1 444
4 250

Izmaksas, kuras iekļautas apvienotajā ienākumu pārskatā:
2019

EUR'000
Amortizācijas izmaksas
Procentu izmaksas
Izmaksas, kas saistīti ar īstermiņa nomu, zemas vērtības aktīvu nomu un
mainīgiem nomas maksājumiem (ietverti citās darbības izmaksās)

1 441
116
228
1 785

Par nomas maksājumiem koncerns 2019.gadā samaksāja 1,981 EUR. 2019.gada 31.decembrī nav jaunu
nomas līgumu.
Koncerns kā izīrētājs
Koncerns ir noslēdzis operatīvās nomas līgumus par biroju un ražošanas ēku nomu. šo nomas līgumu
termiņš ir no 1 līdz 5 gadiem.
Nomas ieņēmumus, kurus Koncerns atzīst ieņēmumos gada laikā, skatīt 1. piezīmi.
11. PIEZĪME
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI
2019

2018

EUR'0O0

EUR'000

SIA Latvijas Mobilais Telefons
SIA SWG Riga Fund 1
SIA Overki/1 Ventures AIFP
Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos

36 221
52
5
36 278

34 965
52
5
35 022

SIA IT Kompetences Centrs
KS Overki/1 Ventures Fund II AIF
Pārējie ieguldījumi uzņēmumu kapitāldaļās
Kopā ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un pārējie ieguldījumi

2
34
36
36 314

2
6
8
35 030
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11. PIEZĪME
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (turpinājums)
SIA Tet pieder 23% no SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) daļu kapitāla, kas uz 31.12.2019. veido
ieguldījumu asociētajā sabiedrībā 36 221 tūkst. EUR vērtībā (uz 31.12.2018: 34 965 tūkst. EUR). 2019.
un 2018. gadā nekādas pārmaiņas līdzdalībā nav notikušas. Pārskata gadā tika saņemtas dividendes
5 152 tūkst. EUR vērtībā (2018. gadā - 5 681 tūkst. EUR), kā arī ieņēmumos tika atzīta daļa no
sabiedrības apvienotajiem ienākumiem. LMT ir mobilo telekomunikāciju operators Latvijā. LMT galvenais
darbības veids ir mobilo sakaru pakalpojumu sniegšana (21. piezīme).

LMT
Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā

~
~

Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pirms nodokļiem
Dala no asociētās sabiedrības nodokliem
Daļa no asociētās sabiedrības peļņas pēc nodokļiem
Dala no asociētās sabiedrības eārējiem aevienotiem ienākumiem
Daļa no asociētās sabiedrības apvienotiem ienākumiem kopā
Daļa no asociētās sabiedrības korekcijām nesadalītajā peļņā
Daļa no asociētās sabiedrības iepriekšējā gada nodokļa
Daļa no asociētās sabiedrības iepriekšējo gadu apvienotiem ienākumiem
Saņemtās dividendes
Kopā
LMT koncerna finanšu pārskatu kopsummas (nerevidēts)

2019

2018

EUR'000

EUR'000

34 965

33 768

6 782
(145}
6 637
12
6 649

6 649
6 649
(19)
6 630
185

(241)
(5 152}
36 221

63
(5681}
34 965

2019

2018

EUR'000

EUR'000

Apvienotais ienākumu pārskats
Ieņēmumi
Gada peļņa
Pārējie aevienotie ienākumi
Kopējie apvienotie ienākumi

229 581
28 856
51
28 907

216 228
28 907
(82}
28 825

Finanšu stāvokļa pārskats
Ilgtermiņa ieguldījumi
Aegrozāmie līdzekli
Aktīvi kopā

214 988
105751
320 739

200 322
82 843
283 165

Pašu kapitāls
Ilgtermiņa kreditori
Īstermina kreditori
Pašu kapitāls un saistības kopā

157
49
13
320

152 023
63468
67 674
283 165

483
803
453
739

Asociētās sabiedrības SIA Latvijas Mobilais Telefons mātes sabiedrības ārpusbilances saistības uz
31.12.2019. sastādīja izsniegtā pieprasījuma garantija Baltijas Industriālajam Parkam telpu nomas
darījumam par summu 998 tūkstoši EUR, saistības par faktoringa darījumiem SEB Līzings par 15
miljoniem EUR un citas saistības 80 tūkstoši EUR vērtībā.
Grupas uzņēmumam SIA T2T pieder 27.12% no SIA SWG Riga Fund 1, kurā ieguldījums tika veikts
100 tūkst. EUR vērtībā 2016. gadā. SIA SWG Riga Fund 1 darbojas kā investīciju fonds inovāciju jomā.
Sagaidāms, ka uzņēmuma zaudējumi 2019. gadā sastādīja 2 tūkst. EUR (nerevidēti pārskati, 2018. gadā:
2 tūkst. EUR zaudējumi). Sagaidāms, ka pašu kapitāls uz 31.12.2019. bija 145 tūkst. EUR (nerevidēti
pārskati, uz 31.12.2018: 147 tūkst. EUR). Pārskata gadā izmaiņas investīciju vērtībai nav veiktas. 2018.
gadā tika atzīta daļa no uzkrātajiem asociētās sabiedrības zaudējumiem 52 tūkst. EUR apmērā saskaņā
ar pašu kapitāla uzskaites metodi.
Grupas uzņēmumam SIA Lattelecom pieder 35% no uzņēmuma SIA Overki/1 Ventures AIFP daļām
(summa 5 250 EUR). 2019. un 2018.gadā uzņēmums darbojās kā akcelerācijās fonda pārvaldnieks.
Uzņēmuma peļņa 2019. gadā sastādīja 32,5 tūkst. EUR (nerevidēti pārskati, 2018. gadā: 6 tūkst. EUR
peļņa). Pašu kapitāls uz 31.12.2019. bija 54 tūkst. EUR (nerevidēti pārskati, uz 31.12.2018: 21 tūkst.
EUR).
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11. PIEZĪME
IEGULDĪJUMI ASOCIĒTAJĀS SABIEDRĪBĀS UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (turpinājums)

Ieguldījumi pārējos asociētajos uzņēmumos
Uzskaites vērtība pārskata gada sākumā
Daļa no asociētās sabiedrības uzkrātajiem zaudējumiem
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

57

105
(48)
57

57

Pārējos ieguldījumus veido grupas uzņēmumam SIA T2T piederošas daļas uzņēmumā SIA IT
Kompetences Centrs 18.55% no pamatkapitāla (ieguldījums 1 316 EUR) un grupas uzņēmuma SIA
Lattelecom daļas ieguldījumu komandītsabiedrībā Overki/1 Ventures Fund II AIF, KS pamatkapitālā 16%
apmērā. Komandītsabiedrība ir fonds ar mērķi veikt ieguldījumus, lai attīstītu inovatīvus komersantus
tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs. Uz 31.12.2019. SIA Lattelecom ieguldījums komandītsabiedrībā sastādīja
33 988 EUR.
~

12. PIEZĪME
ILGTERMIŅA DEBITORI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM
2019. gada atlikums 10,217 miljoni EUR (2018. gadā 11,229 miljoni) ietver ilgtermiņa debitoru parādus
par dalīto maksājumu preču (tehnikas) pirkumiem ar dalītā maksājuma atmaksas termiņam - 2 gadi 6,539
miljoni, atmaksas termiņam 3 gadi 3,678 miljoni.

13. PIEZĪME
KRĀJUMI
Kabeļi, vadi un citi materiāli
Preces pārdošanai
Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

3 226
5 045
(594)
7 677

1 894
6447
(495)
7 846

2019
EUR'000

2018
EUR'000

495
135
(36)

564
(33)
(36)

594

495

2019
EUR'000

2018
EUR'00O

187
20

206
40
323
(116)

Uzkrājumi zaudējumiem no krājumu vērtības samazināšanās:
Atlikums gada sākumā
Izmaiņas uzkrājumos
Norakstīti
Atlikums pārskata gada beigās

14. PIEZĪME
PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI
Pircēju un pasūtītāju parādi
Uzkrātie ieņēmumi
Valsts dotācijas (1. piezīme)
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

344
(121)
430

453
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14. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI (turpinājums)

S)
PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM
~
~
~
~

2019

2018

EUR'000

EUR'000

10 522
(305)
10 217
37 873
(3 405)
34468
44 685

11 541
(312)
11 229
31 745
(3 407)
28 338
39 567

Ilgtermiņa debitori no līgumiem ar klientiem
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā
Parādi no līgumiem ar klientiem
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā
Kopā

•
UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM
~

s

2019

2018

EUR'000

EUR'000

13 741
(41)
13 700

12 066
(36)
12 030

Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem
Kopā

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem:

Individuālie
uzkrājumi

Vispārējie
uzkrājumi

Kopā

EUR'000

EUR'000

EUR'000

116

116

5

5

121

121

Atlikums 2019. gada 1. janvārī
Izveidoti uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2019. gada 31. decembrī

Izmaiņas uzkrājumos šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem no līgumiem ar klientiem:

Individuālie
uzkrājumi

Vispārējie
uzkrājumi

Kopā

EUR'000

EUR'000

EUR'000

2 101

1 654

3 755

1 195
(1 362)
1 934

210
(47)
1 817

1 405
(1 409)
3 751

Atlikums 2019. gada 1. janvārī
Izveidoti uzkrājumi
Norakstīti bezcerīgie parādi
Atlikums 2019. gada 31. decembrī

Debitoru parādu vecuma analīze 31. decembrī:
2019

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

~

2018

Bruto

Neto

Bruto

Neto

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

54 728

53 820

49 032

48 114

1 956
765
451
443
4 344
62 687

1 887
650
402
383
1 673
58 815

1 439
672
400
772
3 606
55 921

1 380
582
367
698
909
52 050

!}
~
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14. PIEZĪME
DEBITORU PARĀDI (turpinājums)
Pircēju un pasūtītāju parādi iekļauj parādu summas, kurām uz pārskata perioda beigām apmaksas
termiņš jau ir iestājies un kurām Koncerns nav izveidojis uzkrājumus šaubīgiem parādiem, jo nav
novērotas būtiskas izmaiņas to kredītspējās un šo parādu summas joprojām tiek uzskatītas par
atgūstamām:
2019
Kavēti:
mazāk kā 30 dienas
30-90 dienas
90-180 dienas
180-365 dienas
vairāk kā 365 dienas
Kopā

2018

Bruto

Neto

Bruto

Neto

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

340
349
1 163

340
349
1 163

206
389
197

206
389
197

1 852

1 852

792

792

15. PIEZĪME
NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI
Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermina banku depozīti
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

27 571
10 445

37 064

38 016

37 064

16. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI / NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI NO KLIENTIEM
Summa 3.914 miljoni EUR (2018. gadā -4,222 miljoni EUR) ietver 3,843 miljoni EUR (2018. gadā -4,013
miljoni EUR) saņemtos avansa maksājumus no klientiem par ilgtermiņa kabeļu tilpuma izmantošanas
tiesībām un 0,071 miljoni EUR (2018. gadā - 0,209 miljoni EUR) par saņemto Eiropas Savienības
finansējumu pamatlīdzekļu iegādei. Avansa maksājumu īstermiņa daļa 0,567 miljonu EUR (2018. gadā
- 0,510 miljoni EUR) vērtībā iekļauta īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos (19. piezīme).
Ilgtermiņa daļas sadalījums pa periodiem:
No 1 līdz 5 gadiem
No 5 gadiem
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

1 985
1 929

914

2 210
2 012
4 222

2019
EUR'000

2018
EUR'000

15
9
3
1
2
2
35

14
10
4
2
2
2
35

3

17. PIEZĪME
KREDITORU PARĀDI
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Uzkrātās saistības par saņemtajiem pakalpojumiem
Uzkrātās saistības par darba samaksu
Parādi piegādātājiem par kapitālieguldījumiem
Uzkrātās saistības par neizmantotajiem atvaļinājumiem
Parādi citiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem
Kopā

825
699
746
914
332
092

608

115
981
339
193
075
010
713
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18. PIEZĪME
AIZŅĒMUMI

•

2019. gadā un 2018. gadā īstermiņa aizņēmumi no bankām nebija izmantoti. 2019. gada 31. decembrī
un 2018. gada 31. decembrī Tet nebija noslēgtu kredītlīgumu ar finanšu institūcijām.
Tet koncerna aktīvi nav ieķīlāti kā aizņēmumu un pieejamo kredītresursu nodrošinājums.

•

19. PIEZĪME
NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI UN KLIENTU AVANSA MAKSĀJUMI

Klientu avansa maksājumi
No klientu līgumiem saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

74
3 839
2 821

81
3 548
2 519

6 734

6 148

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi ietver iepriekš apmaksātās īstermiņa tiesības izmantot kabeļu
kapacitāti 0,567 miljonu EUR apmērā (2018. gadā - 0,510 miljoni EUR).
20. PIEZĪME
UZKRĀTĀS SAISTĪBAS UN UZKRĀJUMI

Uzkrājumi tiesvedībām, autortiesībām un citām saistībām
Uzkrājumi garantijas saistībām
Kopā

2019
EUR'000

2018
EUR'000

3 506
252

3 386
271

3 758

3

657

21. PIEZĪME
ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
(a) Kapitālieguldījumu un krājumu saistības
2019. gada 31. decembrī 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 2, 849
miljonu EUR apmērā (2018. gadā 3,826 miljoni EUR).
(b) Operatīvās nomas saistības
Koncernam 2018.gada 31.decembrī kā operatīvās nomas ņēmējam bija noslēgti līgumi par telpu, datoru
un automašīnu nomas tiesībām. Kopējie nomas izdevumi 2018. gadā bija 0,422 miljoni EUR. Gada
beigās minimālais saistību apjoms neatsaucamos īpašuma nomas darījumos bija šāds:
2018
EUR'00O
Līdz 1 gadam
No 1 līdz 5 gadiem
Kopā

629
1 057
1 686

(c) Garantijas
2019. gada 31. decembrī koncerns bija saņēmis AS Swedbank, AS SEB banka un Luminor Bank un OP
Corporate Bank. garantijas 10,089 miljoni EUR apmērā, tai skaitā saņemtas garantijas būvniecības
projektos 4,177 miljoni EUR.
2018. gada 31. decembrī koncerns bija saņēmis AS Swedbank, AS SEB banka un Luminor Bank un OP
Corporate Bank. garantijas 8,229 miljoni EUR apmērā, tai skaitā saņemtas garantijas būvniecības
projektos 3,768 miljoni EUR.
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22. PIEZĪME
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM
TILTS Communications AS pieder 49% no SIA Tet emitētā parasto daļu kapitāla.
Uzņēmumam Telia Company AB pieder 100% no TILTS Communications AS, tādējādi netiešā veidā tam
pieder 49% no SIA Tet daļu kapitāla. Telia Company AB pieder arī 49% no SIA Latvijas Mobilais Telefons
daļu kapitāla.
Latvijas Republikai pieder kontrolējošā daļa 51 % no SIA Tet 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 24. Starptautiskā grāmatvedības
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 Tet pieder 23% kapitāla daļu) ir SIA Tet asociētā sabiedrība no
1997. gada jūnija (10. piezīme).
Tet koncernam pieder 50% AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (Pensiju fonds) akciju. Tomēr Tet ir tikai
formāls tās akcionārs, jo viss no Pensiju fonda darbības izrietošais risks un ienākumi pieder Tet
darbiniekiem - Pensiju programmas dalībniekiem.
Koncerna būtiskie darījumi ar saistītajām sabiedrībām ir šādi:
(a) Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

-

1

LMT
Telia Company grupas
sabiedn1Jas
Pensiju fonds

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

Kopā

2019
EUR'000
1 786
1 558

2018
EUR'000
1 498
1 302

7
3 351

6
2 806

2019
EUR'000
612
102
1 114

2018
EUR'000
800
99
1 003

1 828

1 902

2019
EUR'000

2018
EUR'000

139
130
269

193
96
289

39
208
247

56
160
216

(b) Saņemto preču un pakalpojumu izmaksas

l!9

LMT
Pensiju fonds
Telia Company grupas
sabiedrības

(mobilā tālruņa pakalpojumi, starpsavienojuma maksa)
(iemaksas pensiju fondā)
(starptautisko sakaru plūsma, dažādi pakalpojumi)

Kopā
(c) Kreditoru/debitoru parādu atlikumi
Saistīto sabiedrību debitoru parādi:
LMT
Telia Company grupas sabiedrības

Kopā
Kreditoru parādi saistītajām sabiedrībām:
LMT
Telia Company grupas sabiedrības

Kopā
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22. PIEZĪME
DARĪJUMI AR SAISTĪTAJĀM PUSĒM (turpinājums)
Nenokārtotās saistības gada beigās nav nekādā veidā nodrošinātas un norēķini tiek veikti naudā. Par
saistīto sabiedrību parādiem nav sniegtas vai saņemtas nekādas garantijas. Koncerns nav izveidojis
uzkrājumus nedrošiem parādiem saistībā ar summām, ko saistītās sabiedrības ir tam parādā.
(d) Koncerna vadības atalgojums
Atlīdzība par darbu
Iemaksas pensiju fondā
Pārējie labumi
Kopā

i!)

2019

2018

EUR'000

EUR'000

2 159
2
11
2172

2 364
2
17
2 383

Padomes locekļiem, uzņēmuma direktoriem, viņu ģimenes locekļiem vai viņu pārvaldīšanā esošiem
uzņēmumiem daļas Tet nepieder.
23. PIEZĪME
FINANŠU RISKU VADĪBA
Finanšu riskus saistībā ar Koncerna likviditāti, valūtas un procentu likmju svārstībām un darījumu partneru
kredītrisku Koncernā centralizēti pārvalda Tet.
Koncerna ikdienas darbība izraisa galvenokārt ārvalstu valūtas kursa un kredītprocentu likmju svārstību
risku, kas var 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 noslēgt kredītlīnijas arī turpmāk nodrošinās nepieciešamo likviditāti.
2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 31. decembrī Tet nebija nepieciešamas kredītlīnijas .

.......,
1

Tabulā ir uzrādīti finanšu saistību līgumos noteiktie dzēšanas termiņi:
2019. gada 31. decembrī
Finanšu saistības
Parādi piegādātājiem
Nomas saistības
Kopā
2018. gada 31. decembrī

~

--

Finanšu saistības
Parādi eiegādātājiem
Kopā

Kopā
EUR'000

<6m.
EUR'000

6-12m.
EUR'000

>12 m.
EUR'000

35 713
5 694
41 302

35 713
1 184
36 792

260
260

4 250
4 250

Kopā
EUR'000

<6m.
EUR'000

6-12m.
EUR'000

>12 m.
EUR'000

35 713
35 713

35 713
35 713

V

~)
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23. PIEZĪME
FINANŠU RISKU VADĪBA (turpinājums)
(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 ārvalstu 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 biznesa partneriem dominējošā valūta ir eiro. Koncerns nav pakļauts nozīmīgam valūtas
kursa svārstību riskam attiecībā uz USD un citām ārvalstu valūtām.
Sekojošā tabula parāda valūtas kursa svārstību ietekmi (jutīqurnu), ja pārējie mainīgie saglabājas
nemainīgi:
2019. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Nomas saistības
Parādi piegādātājiem
Neto finanšu stāvokļa pārskata
finanšu aktīvi/(saistības)
Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss
pieaug/ (samazinās) pret EUR par 10%

2018. gada 31. decembrī
Finanšu aktīvi/(saistības)
Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi
Parādi piegādātājiem
Neto finanšu stāvokļa pārskata
finanšu aktīvi/(saistības)
Ietekme uz rezultātu, ja ārvalstu valūtas kurss
pieaug/ (samazinās) pret EUR par 10%

Kopā
EUR'000

EUR

USD

EUR'000

EUR'000

38 016
58 815
(5 694)
(35 608)
55 529

36 848
58 815
(5 694)
(35 423)
54 546

1 168

98 / (98)

Citas
EUR'000

(185)
983
98 / (98)

Kopā
EUR'000

EUR

USD

EUR'000

EUR'000

37 064
52 050
(35 713)
53 401

30 791
51 985
(35 182)
47 594

6 161
65
(531)
5 695

112

581 / (581)

-

570 / (570)

11/ (11)

Citas
EUR'000
112

(c) Procentu likmju risks
Koncerna finansējuma avoti ir Dalībnieku pašu kapitāls un naudas plūsmas no saimnieciskās darbības.
2018. gada 31. decembrī un 2019. gada 31. decembrī Koncerns nebija izmantojis aizņēmumus. 2018. un
2019. gadā bankās izvietotajiem depozītiem bija fiksētas procentu likmes, un depozītu termiņš
nepārsniedza četrus mēnešus (14. piezīme).
(d) Kredītrisks
Finanšu instrumenti, kuri potenciāli pakļauj Koncernu zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei,
galvenokārt ir parādi no līgumiem ar klientiem (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 parādiem no līgumiem ar klientiem ir ierobežots Koncerna plašā
klientu loka dēļ. Parādi no līgumiem ar klientiem, uzkrātie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un 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).
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~
~

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir
finanšu instrumenti, pēc ģeogrāfiskā izvietojuma:
Latvija
Vācija
Kanāda
Lietuva
Polija
Igaunija
ASV
Krievija
Ukraina
Zviedrija
Norvēģija
Citi
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem

Kopā

2019

2018

EUR'000

EUR'000

56486
2 128
218
640
300
107
907
214
179
143
58
1 307
(3 872)
58 815

50 593
878
587
603
309
83
691

434
107
305
38
1 293
(3 871)
52 050

Kredītriska koncentrācija attiecībā uz pircēju un pasūtītāju parādiem (īstermiņa un ilgtermiņa), kas ir
finanšu instrumenti, pēc klienta tipa:
2019

2018

EUR'000

EUR'000

344
30 307
32 036
(3 872)
58 815

323
26 012
29 586
(3 871)
52 050

Valsts iestādes
Komercsabiedrības
Privātpersonas
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem

Kopā
Kredītriska koncentrācija attiecībā uz finanšu instrumentiem:

2018

2019

__,
Nav kavēti:
Debitoru parādi
Ilgtermiņa debitoru parādi
Naudas līdzekļi kasē un bankās
Īstermina banku depozīti

Kopā
Kavēti:
Debitoru parādi
Nomas saistības

Kopā

Bruto

Neto

Bruto

Neto

EUR'000

EUR'000

EUR'000

EUR'000

54 727
10 522
38 016

53 820
10 217
38 016

37 491
11 541
37 064

36 885
11 229
37 064

103 265

102 053

86 096

85 178

7 959
(5 964)
105 530

4 995
(5 964)
101 354

6 889

3 936

92 985

89114

(e) Tirgus risks
Koncerns ir pakļauts salīdzinoši nelielam tirgus riskam, kas veidojas kā zaudējumu risks tirgus cenu
izmaiņu dēļ. Tirgus risks ietekmē uzņēmuma finanšu rezultātus gadījumos, ja pakalpojumu vai preču
pārdošana tiek veikta atbilstoši fiksētām cenām, bet preču vai pakalpojumu iepirkumu cenas ir mainīgas.
Koncerns uztur salīdzinoši nelielus preču krājumu atlikumus noliktavās, kā rezultātā preču pārdošanas
jomā cenu risks ir nebūtisks. Koncerna pakļautība cenas riskam, galvenokārt, vērojama saistībā ar
mainīgās elektroenerģijas tirgus cenām biržā, un Koncerns šī riska ierobežošanai izmanto ilgtermiņa
fiksētas cenas piegādes līgumu, kas ierobežo elektroenerģijas cenas līmeņus.
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24. PIEZĪME
KAPITĀLA RISKA VADĪBA
Tet 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
- Retum 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 2019. gadam bija 15.2%, kamēr faktiskais rādītājs
sasniedza 15, 1 % (2018. gadā - 15, 1 %). Faktiskie kapitālieguldījumi tika veikti 30.099 miljonu EUR
apjomā (2018. gadā -27,2 miljoni EUR), kas ir 100% no plānotajiem kapitālieguldījumu izdevumiem 2019.
gadam.
Koncerna pieeja kapitāla riska vadībai gada laikā netika mainīta. Mātes sabiedrībai un meitas sabiedrībām
nav nekādas ārēji noteiktas kapitāla prasības.
25. PIEZĪME
PATIESĀ VĒRTĪBA
Finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības kopā ar to uzskaites vērtībām, kas uzrādītas finanšu stāvokļa
pārskatā, ir sekojošas:
Aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā

Kotētās
Tirgus
Novērtēšanas
cenas
datums (1.līmenis)
Ilgtermiņa debitoru parādi
no līgumiem ar klientiem
Ilgtermiņa debitoru parādi

31.12.2019

Nākamo periodu ieņēmumi
no līgumiem ar klientiem
Nākamo periodu ieņēmumi

31.12.2019

Uz
novērojamiem
tirgus datiem
balstīti
pieņēmumi
(2.līmenis)

31.12.2018

31.12.2018

Pieņēmumi,
kas nav
balstīti uz
novērojamiem
tirgus datiem
(3.līmenis)

KOPĀ

10 217

10 217

11 229

11 229

3 914

3 914

6 741

6 741

Pārskatā periodā aktīvi nav pārgrupēti starp līmeņiem.

2019
EUR'000
Patiesā
Uzskaites
vērtība
vērtība

Nauda un tās ekvivalenti
Debitoru parādi, neto
Nomas saistības
Parādi piegādātājiem

38 016
58 815
(5 694)
(35 608)

38 016
58 815
(5 694)
(35 608)

2018
EUR'000
Uzskaites
Patiesā
vērtība
vērtība

37 064
52 050

37 064
52 050

(35 713)

(35 713)

Koncerna vadība ir novērtējusi, ka naudas un īstermiņa noguldījumu, debitoru, kreditoru un citu īstermiņa
saistību patiesās vērtības ir tuvas to uzskaites vērtībai, ņemot vērā šo finanšu instrumentu īso termiņu.
Finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība ir cena, par kādu ir iespējams pārdot aktīvu vai kuru
var samaksāt par saistību nodošanu, pamatojoties uz noteiktu darījumu starp tirgus dalībniekiem to
novērtēšanas datumā. Pārskatā periodā aktīvi nav pārgrupēti starp līmeņiem un tiek klasificēti 3. līmenī.
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26.PIEZĪME
NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz konsolidēto finanšu pārskatu parakstīšanas datumam
nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu
jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos .

•
•
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